
  

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

(Iz 7, 10-14) 
Panna pocznie i porodzi Syna 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Pan przemówił do Achaza 
tymi słowami: «Proś dla 
siebie o znak od Pana, Boga 
twego, czy to głęboko w 
Szeolu, czy to wysoko w 
górze!». 
Lecz Achaz odpowiedział: 
«Nie będę prosił i nie będę 
wystawiał Pana na próbę». 
Wtedy rzekł Izajasz: 
«Słuchajcie więc, domu 
Dawidowy: Czyż mało wam 
uprzykrzać się ludziom, iż 
uprzykrzacie się także 
mojemu Bogu? Dlatego Pan 
sam da wam znak: Oto 
Panna pocznie i porodzi 
Syna, i nazwie Go imieniem 
Emmanuel». 
 
Oto słowo Boże.

 
Refren: : Przybądź, o Panie, 
Tyś jest Królem chwały.

 
(Rz 1, 1-7) 
Chrystus jest potomkiem 
Dawida i Synem Bożym 
 
Czytanie z Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Rzymian. 
 
Paweł, sługa Chrystusa 
Jezusa, z powołania apostoł,  

   
.A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie 
powiedziane przez proroka: Oto 
Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy „Bóg z 
nami”. 
Zbudziwszy się ze snu, Józef 
uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański: wziął swoją Małżonkę 
do siebie. 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. 
 

J esli 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. 
 

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

U roczystość weselna: 
módlcie się za Jacka i 
Agnieszkę, którzy wezmą ślub 
28 grudnia w kościele 
Najświętszego Serca! 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

Pomysł 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? 
 
Naucz się słuchać Boga 
Pierwszy krok: nie tylko pytaj 
„Czego ja chcę?” ale raczej: 
„Czego chcesz Panie, sługa 
Twój słucha!” 
Drugi krok: powiedz: „Panie 
spraw, aby moje serce 
chętnie słuchało!” 
Trzeci krok:  powiedz: „Panie, 
pomóż mi usłyszeć nawet to 
co niemożliwe!” 
Czwarty krok:  powiedz: 
„Panie, wskaż przez Ducha 
Świętego te słowa w Biblii, 
które konkretnie do mnie 
mówisz, i potwierdź je w 
moim codziennym życiu!” 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                                     (HM) 
Wspolnota Serca Jezusa 
otwarte spotkanie w dniach 
2, 3, 4 piątego miesiąca w 
kościele o godz. 18.00 
 
 

przeznaczony do głoszenia 
Ewangelii Bożej, którą Bóg 
przedtem zapowiedział przez 
swoich proroków w Pismach 
świętych. Jest to Ewangelia o 
Jego Synu – pochodzącym 
według ciała z rodu Dawida, 
a ustanowionym według 
Ducha Świętości pełnym 
mocy Synem Bożym przez 
powstanie z martwych – o 
Jezusie Chrystusie, Panu 
naszym.Przez Niego 
otrzymaliśmy łaskę i urząd 
apostolski, aby ku chwale 
Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla 
posłuszeństwa wierze. Wśród 
nich jesteście i wy powołani 
przez Jezusa Chrystusa. 
Do wszystkich przez Boga 
umiłowanych, powołanych 
świętych, którzy mieszkają w 
Rzymie: łaska wam i pokój od 
Boga, Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa! 
 
Oto słowo Boże.

 
Alleluja, alleluja,Alleluja.Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, 
któremu nadadzą imię 
Emmanuel, to znaczy Bóg z  

Nami. 
 

 
(Mt 1, 18-24) 
Jezus urodzi się z Maryi 
zaślubionej Józefowi, 
potomkowi Dawida 
 
Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza. 
 
Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. 
Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem, wpierw nim 
zamieszkali razem, znalazła 
się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, 
Józef, który był człowiekiem 
sprawiedliwym i nie chciał 
narazić Jej na zniesławienie, 
zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. 
Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się 
we śnie i rzekł: «Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do 
siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. 
Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od 
jego grzechów» 

                Taca (15/12/19’) 
Polska: £84.74 
Reszta Parafii: £134.48 
Total:  £ 219.22 
Dziękuję bardzo! (O.G.) 

 
 
dostępny również u O. Gabor 

B oże Narodzenie Msza Święta: 24 grudnia : Carol singing 
o 19.30,  20:00 Msza Sw. w Najświętszym Sercu., 22:00 Msza 
Sw. w Świętego Piotra,  
25 grudnia : 9.30 w Najświętszym Sercu, 11:30 w Świętego 
Piotra, 13:30 w Najświętszym Sercu po Polsku. 
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W ciągu ostatnich kilku 
tygodni zauważyłem, że Bóg, 
nasz Ojciec, głęboko pragnie, 
abyśmy wszyscy Go słuchali i 
SŁYSZELI, co On mówi. W 
zeszłym tygodniu usłyszałem, 
jak Bóg mówi nam, że 
powinniśmy słuchać Jego 
nauk. Potem, dzięki lekturze 
Słowa z ostatniego tygodnia, 
uświadomiłem sobie, że On 
chce nauczyć nas Swoich 
dróg. Kiedy zaś zapoznałem 
się z dzisiejszymi czytaniami, 
zdałem sobie sprawę, że aby 
poznać Jego drogi, musimy 
być Mu posłuszni w wierze. 
Chwilę później ja sam 
otrzymałem lekcję o 
posłuszeństwie w wierze. We 
wtorek ktoś powiedział mi 
bardzo zniechęcającą rzecz, 
oskarżając mnie o 
dokonywanie podziału 
pomiędzy parafianami, 
ponieważ zorganizowałem 
osobne nabożeństwo pokutne 
dla polskiej wspólnoty w 
naszej parafii. Próbowałem 
wyjaśnić tej osobie, że 
dodatkowa okazja do 
spowiedzi dla Polaków 
złagodzi natłok obowiązków 
wykonywanych przez polskich 
księży w Aberdeen, którzy 
wysłuchają spowiedzi przed 
Bożym Narodzeniem. W 
samym Aberdeen jest 
przecież co najmniej 10 000 
Polaków. Ale osoba ta po 
prostu nie chciała słuchać, a 
ja poczułem się zasmucony. 
Potem przypomniałem sobie, 
że ważniejsze jest to, co Bóg 
Ojciec myśli o naszych 
działaniach, niż to, co mówią 
ludzie, i dlatego powinniśmy 
być Mu posłuszni w wierze.  

Najważniejsze jednak było 
moje poczucie wewnętrznego 
pokoju odnośnie tej 
wczorajszej dodatkowej 
spowiedzi dla Polskiej części 
parafii. Bóg jest niezmiernie 
dobry i błogosławi nas, gdy 
ludzie mówią przeciwko nam 
wszelkiego rodzaju złe rzeczy 
za to, że jesteśmy 
chrześcijanami (por. Mt 5, 
11). 
 
Św. Paweł w liście do 
Rzymian pisze, że został 
posłany, aby głosić 
posłuszeństwo wiary (Rz 1, 5). 
Być posłusznym w wierze 
oznacza być posłusznym 
Bogu, nawet jeśli wiesz, że 
nie będziesz popularny lub 
będziesz musiał stawić czoła 
trudnościom. Posłuszeństwo 
w wierze jest decyzją opartą 
na miłości i zaufaniu do Boga 
oraz na chęci spełniania Jego 
woli, a nie woli innych ludzi. 
W dzisiejszych czytaniach 
słyszymy o dwóch postaciach: 
Achazie (w pierwszym 
czytaniu), który sprzeciwił się 
słowu Boga objawionemu 
poprzez Izajasza; i o Józefie 
(w Ewangelii), który był 
posłuszny słowu Boga 
oznajmionemu mu we śnie 
przez Anioła. 
 
Izraelowi groziło wielkie 
niebezpieczeństwo ze strony 
wrogich narodów, ale Bóg 
obiecał chronić swój lud, jeśli 
tylko król Achaz pokaże, że 
Mu ufa. Dlatego też Bóg 
chciał, żeby Ahaz poprosił o 
znak potwierdzający 
obecność Boga przy nim. 
Niestety król nie chciał 
słyszeć o ofercie Bożej 
pomocy. Nie wierzył, że Bóg 
może zrobić cokolwiek w tej  

sytuacji i nie poprosił o znak. 
Chciał polegać jedynie na 
własnej armii i zasobach. 
Martwił się także o swoją 
reputację na wypadek, gdyby 
zaufał Bogu, a mimo to, 
przegrał wojnę! 
 
Z drugiej strony Józef był 
wspaniałym przykładem 
posłuszeństwa wiary. 
Początkowo on też martwił 
się o swoją reputacją, ale 
kiedy anioł przemówił do 
niego we śnie, uwierzył w 
przesłanie Boga i był Mu 
posłuszny. Józef natychmiast 
zabrał Maryję do domu jako 
swoją żonę i przestał dbać o 
to, co inni pomyślą. Moje 
doświadczenie i przykład 
Józefa przypomniały mi o 
tym, co powiedział Jezus: „nie 
możecie służyć dwóm panom, 
światu i Bogu” (por. Mt 6, 
24). 
 
A teraz zadaj sobie pytanie: 
jak to wszystko odnosi się do 
ciebie? Być może czasem 
martwisz się tym, co myślą o 
tobie ludzie, których 
spotykasz w codziennym 
życiu, w pracy lub w szkole, 
jeśli widzą, że podążasz za 
wolą Boga i starasz się żyć 
zgodnie ze swoją wiarą. Zwróć 
uwagę na to, co Pan mówi 
nam poprzez Psalm: nie 
pożądaj rzeczy 
bezwartościowych (np. nie 
pragnij popularności). „Tylko 
człowiek rąk nieskalanych i 
czystego serca, którego dusza 
nie lgnęła do marności, 
wejdzie na górę Pana”. Czym 
jest góra Pana? To jest droga 
do Nieba i tylko Ty możesz 
wspiąć się na tę górę. Nie 
możesz wspiąć się dla innych, 
którzy tego nie chcą.  

Wspinaczka na górę jest 
naszą podróżą w wierze do 
Pana i symbolem naszego 
duchowego wzrostu. Droga ta 
nie jest łatwa, ponieważ 
czasami wymaga od was 
ignorowania oczekiwań ludzi, 
którzy duchowo ciągną was w 
dół. Czasem zaś jedyną 
rzeczą, która motywuje was 
do kontynuowania tej 
wspinaczki, jest wasza wiara. 
Jeśli jednak wytrwacie w 
wierze, to będziecie wchodzić 
coraz wyżej, a tym samym 
coraz bliżej Pana. Wtedy 
zobaczycie i usłyszycie Boga 
lepiej. Ujrzycie też samych 
siebie, to kim jesteście 
naprawdę, bo tylko w Nim 
odnajdziecie siebie. Więc nie 
sprzedawaj swojej duszy w 
zamian za popularność, ale 
zbaw ją przez posłuszeństwo 
w wierze. 

(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 
 
 
 

Gabriel zwiastował, że 
porodzi syna. 
Tak – odpowiedziała. 
Wszystko się zaczyna. 
To za sprawą Ducha 
z nieba wysokiego. 
Bóg zesłał na ziemię Syna 
jedynego. 
 
Matko nieskalana, Matko 
ukochana 
Panno nad pannami 
Oręduj za nami. 
Matko Stworzyciela, Matko 
Zbawiciela 
Panno nad pannami 
Oręduj za nami. 
 
W Jordanie ochrzczony, 
objawiony w Kanie. 
O Królestwie Bożym święte 
nauczanie. 
Chwała jego wielka nigdy nie 
przeminie 
Zostawił nam siebie w chlebie 
oraz winie. 
 
Matko nieskalana, Matko 
ukochana 
Panno nad pannami 
Oręduj za nami. 
Matko Stworzyciela, Matko 
Zbawiciela 
Panno nad pannami 
Oręduj za nami. 
 
 
Pan bliko jest , oczekuj Go. 
Pan blisko jest, w Nim serca 
moc. 
 
 
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 
 
 
Bóg jest tu, Bóg jest tam! 
Bóg jest w każdym z nas i w 
sercu Go mam! 
Światłem jest, w ciemną noc 
i w modlitwie mej słyszę jego 
głos! 
Bóg jest tu, dobry jest! 
W każdy czas! 
 
 
1. Archanioł Boży Gabriel , 
Posłan do Panny Maryi, 
Z Majestatu Trójcy Świętej, 
Tak sprawował poselstwo 
k'Niej 
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, 
Pan jest z Tobą, to rzecz 
pewna". 
 
2. Panna się wielce zdumiała 
z poselstwa, które słyszała. 
Pokorniuchno się skłoniła; 
jako Panna wstrzemięźliwa 
zasmuciła się z tej mowy, 
nic nie rzekła Aniołowi. 
 
3. Ale poseł z wysokości, 
napełnion Boskiej mądrości, 
rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, 
najszczęśliwszaś, Panno miła, 
znalazłaś łaskę u Pana, 
oto poczniesz Jego Syna. 
 
4. Jezus nazwiesz imię Jego, 
będzie Synem Najwyższego; 
wielki z strony 
człowieczeństwa, 
a niezmierny z strony Bóstwa, 
wieczny Syn Ojca Wiecznego, 
Zbawiciel świata 
wszystkiego". 
 

(BS) 
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