
  

 „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9 
 

(Iz 35, 1-6a. 10) 
Sam Bóg przyjdzie, aby nas 
zbawić 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Niech się rozweselą pustynia 
i spieczona ziemia, niech się 
raduje step i niech 
rozkwitnie! Niech wyda 
kwiaty jak lilie polne, niech 
się rozraduje, skacząc i 
wykrzykując z uciechy. 
Chwałą Libanu ją obdarzono, 
ozdobą Karmelu i Szaronu. 
Oni zobaczą chwałę Pana, 
wspaniałość naszego Boga. 
Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! 
Powiedzcie małodusznym: 
«Odwagi! Nie bójcie się! Oto 
wasz Bóg, oto pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; On 
sam przychodzi, by was 
zbawić». 
Wtedy przejrzą oczy 
niewidomych i uszy głuchych 
się otworzą. Wtedy chromy 
wyskoczy jak jeleń i język 
niemych wesoło wykrzyknie. 
Odkupieni przez Pana 
powrócą, przybędą na Syjon 
z radosnym śpiewem, ze 
szczęściem wiecznym na 
czołach; osiągną radość i 
szczęście, ustąpi smutek i 
wzdychanie. 
 
Oto słowo Boże. 

   
 
 
 
A błogosławiony jest ten, kto 
nie zwątpi we Mnie». 
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 
mówić do tłumów o Janie: «Co 
wyszliście obejrzeć na pustyni? 
Trzcinę kołyszącą się na 
wietrze? Ale co wyszliście 
zobaczyć? Człowieka w miękkie 
szaty ubranego? Oto w domach 
królewskich są ci, którzy 
miękkie szaty noszą. Po co więc 
wyszliście? Zobaczyć proroka? 
Tak, powiadam wam, nawet 
więcej niż proroka. On jest tym, 
o którym napisano: „Oto Ja 
posyłam mego wysłańca przed 
Tobą, aby przygotował Ci 
drogę”. Zaprawdę, powiadam 
wam: Między narodzonymi z 
niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela. Lecz 
najmniejszy w królestwie 
niebieskim większy jest niż on» 
. 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

S powiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. 
 

Jesli chcialbys wigilie spedzic 
razem z innymi z twojej parafii, 
serdecznie zapraszamy 24.12 na 
godz 17.30, powiedz nam o 
swojej obecności, zabierz ze 
sobą jedną potrawę  i dołącz do 
nas na sali przy kościele. 
 

Dzis (15.12) pomszy bedzie 
zapowiedziana zbórka datków 
na Pawła Reka, o historii jego 
choroby mozecie przeczytac na 
końcu koscioła gdzie będzie 
puszka na datki. Z góry 
dziękujemy wszystkim 
darczyńcą. 
 

Msza za dzieci, które zmarły w 
łonie matki lub we wczesnym 
dzieciństwie i dla rodziców: 28 
grudnia, św. Piotra, o godz 11:30 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

P omysł adwentowy dla 
rodzin 
Pozwól wszystkim członkom 
rodziny dokonać specjalnych 
aktów dobroci i napisz je na 
papierowej fiszce, aby pod 
koniec dnia umieść ją obok 
Dzieciątka Jezus, i dziękuj 
Jezusowi za inspirację do 
tych dobrych uczynków. 

 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
Rekolekcje dla ambitnych 
21 Grudnia-  sobota Dzień 
pokutny 14:00:17:00 !!! 
możliwość indywidualnej 
spowiedzi wg. listy zapisów 
Pobierz teksty  do 
medytacji na każdy dzień 
dodatkowo: Adwentowe 
zrób to z dzieckiem to 
praktyczne spotkania po 
każdej mszy niedzielnej gdzie 
przekazujemy rodzinne 
tradycje: 
1 niedziela: Kalendarz 
adwentowy, lampiony 
2 niedziela: Piszemy kartki i 
listy do ukochanych na 
święta; zdobimy pierniki; 
ozdoby choinkowe 
3 niedziela: Różdżka 
Jessego; wasze pomysły 
4 niedziela: przygotowanie 
do Polskiej Wigilii w kościele 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                                     (HM) 
 

 
Refren: : Przybądź, o Panie, 
aby nas wybawić. 

 
(Jk 5, 7-10) 
Pan jest blisko 
 
Czytanie z Listu Świętego 
Jakuba Apostoła. 
 
Trwajcie cierpliwie, bracia, 
aż do przyjścia Pana. Oto 
rolnik czeka wytrwale na 
cenny plon ziemi, dopóki nie 
spadnie deszcz wczesny i 
późny. Tak i wy bądźcie 
cierpliwi i umacniajcie serca 
wasze, bo przyjście Pana jest 
już bliskie. 
Nie uskarżajcie się, bracia, 
jeden na drugiego, byście nie 
podpadli pod sąd. Oto Sędzia 
stoi przed drzwiami. Za 
przykład wytrwałości i 
cierpliwości weźcie, bracia, 
proroków, którzy przemawiali 
w imię Pańskie. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Alleluja, alleluja, 
alleluja.Duch Pański nade 
mną, 
posłał mnie, abym głosił 
dobrą nowinę ubogim.

  
 (Mt 11, 2-11) 
Na Chrystusie spełniają się 
proroctwa 
 
Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza. 
 
Gdy Jan usłyszał w więzieniu 
o czynach Chrystusa, posłał 
swoich uczniów z 
zapytaniem: «Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść, czy 
też innego mamy 
oczekiwać?». Jezus im 
odpowiedział: «Idźcie i 
oznajmijcie Janowi to, co 
słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci 
zostają oczyszczeni, głusi 
słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim 
głosi się Ewangelię.  
 

                Taca (08/12/19’) 
Polska: £ 159.69 
Reszta Parafii: £73.5 
Total:  £ 233.19 
Dziękuję bardzo! (O.G.) 

M ieszkanie do wynajęcia 
na Eday Drive i Justice 
Street, porozmawiaj z ks. 
Gaborem, patrz tablica 
ogłoszeń! 

B oże Narodzenie Msza Święta: 24 grudnia: 20:00 w 
Najświętszym Sercu., 22:00 w Świętego Piotra,  
25 grudnia : 9.30 w Najświętszym Sercu, 11:30 w Świętego 
Piotra, 13:30 w Najświętszym Sercu po Polsku. 
👼👼🐑🐑🐑🎄🎄👪🎄🎄🐑🐑🐑👼👼 

Clergy: Parish Priest: O. Gabor Czako 
Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581 
Email: shtaberdeen@gmail.com 
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00 
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Jakże piękne jest dzisiejsze 
pierwsze czytanie, opisujące 
jak miłosierny i kochający 
jest nasz Ojciec niebieski. 
Wszystkie Jego hojne 
obietnice, wymienione w tym 
fragmencie Pisma Świętego, 
skierowane są do ludzi, którzy 
zerwali z Nim więź, znaleźli 
się na duchowym wygnaniu i 
nie zasługują na żaden z Jego 
cudownych darów. Ta lektura 
daje nam obraz naszego 
niebieskiego Ojca, który 
patrzy na Swój złamany lud 
na wygnaniu. Jednak, bez 
względu na wszystko, Jego 
serce pełne jest głębokiego 
miłosierdzia, dlatego też chce 
On wylać na swój lud miłość i 
przez to odzyskać swoje 
dzieci. Jakże cudownie 
miłosierny jest nasz Ojciec!!!! 
On, nie zważając czy na to 
zasługujemy, decyduje się na 
przywrócenie relacji z nami. 
Chce patrzeć na nas i 
ponownie się nami cieszyć, bo 
jesteśmy Jego umiłowanymi 
synami i córkami. Ojciec jest 
wierny, jak mówi Psalm, bez 
względu na to, jak niewierni 
jesteśmy my. To właśnie 
przypomina nam Adwent. 
 
Bóg najpierw wysyła wam 
przesłanie przez Swoich 
proroków. Chce was zachęcić 
do zmiany waszego sposobu 
myślenia o Nim, o sobie, o 
innych i o waszych 
doświadczeniach. Gdy 
widzicie rzeczy oczami Boga i 
staracie się myśleć jak On, 
tylko wtedy możecie 
rozpoznać, że On wkracza w 
wasze życie. 

Ktoś, kto jest pesymistą i 
skupia się na negatywnych 
rzeczach, może mieć większe 
trudności z zauważeniem, 
kiedy Chrystus chce wejść w 
jego życie. Tak stało się z 
Marią z Magdali, która po 
śmierci Jezusa tak bardzo 
skupiła się na żałobie po Nim, 
że nie poznała Go zaraz po 
zmartwychwstaniu, błędnie 
myśląc, że to ogrodnik. To 
samo dzieje się z kimś, kto źle 
interpretując Pismo Święte 
lub słowa innych ludzi, 
rozwija w sobie fałszywe 
oczekiwania. Przykładem są 
tu uczniowie, którzy nie 
rozumiejąc Pism o Mesjaszu, 
poczuli się rozczarowani, gdy 
Jezus umarł. Nie rozumieli 
oni, że Mesjasz miał umrzeć, 
a potem powstać z martwych 
trzeciego dnia. To były ich 
fałszywe oczekiwania. 
Dlatego kiedy Jezus ponownie 
wszedł w ich życie, 
początkowo nie rozpoznali Go. 
W drodze do Emaus Jezus 
musiał podać im prawidłową 
interpretację Pisma 
Świętego, żeby ich serca 
zapłonęły. 
 
W dzisiejszej Ewangelii 
jesteśmy powołani przez 
Jezusa, aby przygotować 
drogę na Jego powtórnego 
przyjścia. To przygotowanie 
oznacza zmianę sposobu 
myślenia o Bogu, nas samych, 
ludziach i naszych 
doświadczeniach, ponieważ 
Jezus przychodzi do nas nie 
tylko pod koniec czasów, ale 
także dzisiaj. To właśnie 
DZISIAJ On mówi do ciebie na 
różne sposoby i daje ci Ducha 
Świętego, żebyś pojął jak 
bardzo dba o ciebie i innych.  

Zatem odrzuć wszelkie 
negatywne myślenie, aby nie 
tylko usłyszeć lub zobaczyć 
Jego przesłanie, ale także 
poprawnie je zrozumieć. 
 
W nawiązaniu do moich 
powyższych rozważań, chcę 
was zachęcić do rekolekcji 
adwentowych, dostępnych na 
naszej parafialnej stronie na 
Facebook oraz rozesłanych do 
was pocztą elektroniczną. 
Jeśli już rozpocząłeś pracę z 
treściami rekolekcyjnymi i 
chcesz podzielić się tym, jak 
to na ciebie wpłynęło lub 
czego się nauczyłeś, proszę 
przyjdź do sali parafialnej po 
Mszy Świętej. Osobiście już 
odczuwam korzyści płynące z 
tych rekolekcji, ponieważ (jak 
dotąd) pomogły mi one 
rozpoznać dumę ukrytą w 
moim myśleniu. Jak tylko to 
zauważyłem, poczułem, że ta 
duma została ze mnie 
wyciągnięta i ogarnęło mnie 
wielkie poczucie spokoju, 
które wypełniło moje serce. 
Dzięki tym rekolekcjom 
adwentowym zdałem sobie 
również sprawę z faktu, że 
zbytnio skupiałem się na 
szczegółach, a nie na 
szerszym obrazie życia 
ludzkiego, i ta świadomość 
ponownie otworzyła mi oczy, 
żebym widział SZERZEJ. W 
głębi serca odczuwam też 
tęsknotę za Jezusem, czego 
od dawna już nie 
doświadczyłem. 
 
Niedawno zrozumiałem, co 
oznacza „prostowanie drogi” 
podczas przygotowywania się 
na przyjście Chrystusa. 
„Droga” jest naszym 
myśleniem, a „prostowanie”  

jej oznacza odcinanie 
wszelkich zakrętów i 
wypaczeń na tej drodze, tj. 
odcinanie się od wszelkich 
zwrotów i negatywów w 
naszym myśleniu i 
zastępowanie ich przez 
wierne, pełne nadziei i 
skoncentrowane na miłości 
myślenie, ponieważ taka jest 
droga, którą podąża Jezus. 
Tylko w ten sposób Jezus 
wejdzie do naszych umysłów i 
serc. Przeczytaj więc notatki 
rekolekcji adwentowych i 
przygotuj prostą ścieżkę dla 
Pana. 

(O.G.) 

 
 
 
 
 
 

MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”. 

Aplikacja do modlitwy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ojcze nasz, któryś jest w 
niebie, OJCZE NASZ 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
OJCZE NASZ 
bądź wola Twoja, jako w 
niebie tak i na ziemi. 
OJCZE NASZ 
Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj 
OJCZE NASZ 
I odpuść nam nasze winy,  
OJCZE NASZ 
Jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom. 
OJCZE NASZ 
I nie dopuść, abyśmy ulegli 
pokusie OJCZE NASZ 
ale nas zbaw ode złego. 
OJCZE NASZ 
 
 
1. Nad Jordanem, w cieniu 
rozłożystych drzew, 
tam, gdzie rzeka wolno toczy 
wody swe, 
prorok dzieje przepowiada, 
lud wybrany Boży jest. /x2 
 
Ref. Święty, nadchodzi 
Święty, 
prostujcie ścieżki, pagórki 
równajcie. 
Święty, nadchodzi Święty, 
pokutę czyńcie, na twarze 
padajcie. 
 
2.Gdy nad młodym cieślą 
uniósł swoją dłoń, 
Pan Zastępów głosem swym 
przemówił doń, 
poznał prorok, że dziś 
właśnie, życie jego spełnia 
się. /x2 

3.Ja chrzczę wodą, bo tal mi 
nakazał Pan, 
ale po mnie przyjdzie do was 
Mesjasz - Pan, 
On chrzcić będzie Duchem 
Świętym 
tych, którzy poznają Go. /x2 
 
 
Oto Pan Bóg przyjdzie, 
z rzeszą świętych nam 
przybędzie. 
Wielka światłość w dzień ów 
będzie 
Alleluja, alleluja. 
 
 
Chlebie najcichszy, 
otul mnie swym milczeniem 
ukryj mnie w swojej bieli, 
wchłoń moją ciemność. 
 
Przemień mnie w siebie, 
bym jak Ty stał się chlebem 
/x2 
Pobłogosław mnie, połam, 
rozdaj łaknącym braciom /x2 
 
Chlebie najcichszy, 
otul mnie swym milczeniem 
ukryj mnie w swojej bieli, 
wchłoń moją ciemność. 
 
A ułomki chleba, 
które zostaną /x2 
Rozdaj tym, 
którzy nie wierzą w swój głód 
/x2 
 
 
1. Moją prawą ręką będę 
Cię uwielbiał, 
Moją lewą ręką będę wielbił 
Cię. 
Moją prawą nogą będę Cię 
uwielbiał, 
Moją lewą nogą będę wielbił 
Cię 
 
 
 

Ref. Chwalimy Cię, 
Błogosławimy Cię, 
Wielbimy Cię, 
Wysławiamy Cię. 
 
2. Całym moim sercem będę 
Cię uwielbiał, 
Całą moją duszą będę wielbił 
Cię 
Całym mym umysłem będę 
Cię uwielbiał, 
Całym moim życiem będę 
wielbił Cię 
 
3. Zamiast znów narzekać, 
będę Cię uwielbiał, 
Kiedy mam zły humor, będę 
wielbił Cię, 
Kiedy rano wstaję, będę Cię 
uwielbiał, 
Gdy wracam do domu będę 
wielbił Cię. 
 
 
Bóg jest zawsze między 
nami , 
Bóg jest zawsze blisko nas. 
On zna wszystkie twoje rany, 
przed Nim się nie schowasz. 
Bóg jest zawsze blisko przy 
nas, 
możesz do Niego przyjść. 
On chce obmyć to, co 
skrywasz, 
nie musisz bać się dziś. 
 
Ref. Emmanuel, 
Jest pośród nas. 
Emmanuel, 
dotyka nas. 
Emmanuel, 
nie mamy sił. 
Emmanuel, 
Ty musisz przyjść. X2 
 
 

(BS) 



 


