
  
  

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

(Iz 8,23b-9,3) 
Naród kroczący w 
ciemnościach ujrzał 
światłość wielką 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
W dawniejszych czasach 
upokorzył Pan krainę 
Zabulona i krainę Neftalego, 
za to w przyszłości chwałą 
okryje drogę do morza 
wiodącą przez Jordan, krainę 
pogańską. 
Naród kroczący w 
ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków 
zabłysło światło. Pomnożyłeś 
radość, zwiększyłeś wesele. 
Rozradowali się przed Tobą, 
jak się radują we żniwa, jak 
się weselą przy podziale 
łupu. 
Bo złamałeś jego ciężkie 
jarzmo i drążek na jego 
ramieniu, pręt jego 
ciemiężcy Jak w dniu porażki 
Madianitów. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren:Pan moim światłem i 
zbawieniem moim.

 
(1 Kor 1,10-13.17) 
Jedność chrześcijan 
 
Czytanie z Pierwszego listu  

 
wzeszło światło”. 
Odtąd począł Jezus nauczać i 
mówić: „Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo 
niebieskie”. 
Gdy Jezus przechodził obok 
Jeziora Galilejskiego, ujrzał 
dwóch braci, Szymona, zwanego 
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieć w jezioro; byli 
bowiem rybakami. I rzekł do 
nich: „Pójdźcie za Mną, a 
uczynię was rybakami ludzi”. 
Oni natychmiast zostawili sieci 
i poszli za Nim. 
A gdy poszedł stamtąd dalej, 
ujrzał innych dwóch braci, 
Jakuba, syna Zebedeusza, i 
brata jego Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali 
w łodzi swe sieci. Ich też 
powołał. A oni natychmiast 
zostawili łódź i ojca i poszli za 
Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, 
nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię 
o królestwie i lecząc wszelkie 
choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu. 
 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. 
 
Mieszkania dostępne do 
wynajęcia zarówno na Eday 
Drive (mieszkanie z dwiema 
sypialniami), jak i na 
dziedzińcu kościoła św. 
Piotra (mieszkanie typu 
studio), porozmawiaj z ks. 
Gaborem !  
 

Renowacja budynku: dziura 
w podłodze baru musi zostać 
naprawiona (wycena jest 
uzyskiwana), sufit hali musi 
zostać naprawiony 
(wyceniony na 250 £), 
musimy wprowadzić ciepłą 
wodę do naszych toalet. 
Potrzebna jest nowa 
dmuchawa ciepła, aby 
przyspieszyć ogrzewanie w 
hali. 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w drugim 
juz Balu przebierańców  dla 
dzieci, tym razem będzie 
prowadzić zabawę animatorka z 
dużym doświadczeniem 
zapraszamy na mini disco i 
wspólną zabawę z Fancy Sensy 
Dancy, tańce, zabawy muzyczno 
ruchowe, zabawy tęczowe z 
użyciem płachty animacyjnej, 
balonów,  chust szyfonowych 
oraz banki mydlane. Szukamy 
też osób chętnych do pomocy 
przy organizacji całej imprezy. 
Termin zabawy to 2 luty zaraz 
po mszy dziecięcej na 13.30, jak 
zawsze przynosimy coś do 
jedzenia i picia,wstęp wolny. 
Zapisy i informacje pod 
numerem  07482797897 Róża 
lub Basia ze scholi 

 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
Nowa tożsamość 

Często, gdy jesteśmy gotowi 
zacząć coś nowego lub 
pozbyć się złego nawyku, 
tworzymy plan oparty na tym, 
co  chcemy zrobić. Zamiast 
tego powinniśmy zacząć od 
celów opartych na tym kim 
jest nasz Bóg i kim 
chcielibyśmy się stać. 
Mówienie: "Mam zamiar 
wziąć udział w maratonie" 
opiera się na tym, co chcesz 
zrobić. Ale gdybyś 
powiedział: "Jestem tak 
cudownie i niezwykle 
stworzony, że dzięki Bożej 
sile chcę zostać biegaczem" 
opiera się na tym, kim jest 
Bóg i kim ty pragniesz się 
stać. To jest cel oparty na 
tożsamości. Kto musi być 
umieszczone przed co . 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                                   (HM) 
Wspólnota Serca Jezusa 
otwarte spotkanie w  2-gi, 
3-ci i 4-ty piątek miesiąca w 
kościele o godz. 18.00 
Witamy wszystkich! Pozwól 
nam się odnowić! 

świętego Pawła Apostoła do 
Koryntian. 
 
Upominam was, bracia, w 
imię naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, abyście byli 
zgodni i by nie było wśród 
was rozłamów; byście byli 
jednego ducha i jednej myśli. 
Doniesiono mi bowiem o was, 
bracia moi, przez ludzi Chloe, 
że zdarzają się między wami 
spory. Myślę o tym, co każdy 
z was mówi: „Ja jestem 
Pawła, a ja Apollosa; ja 
jestem Kefasa, a ja 
Chrystusa”. 
Czyż Chrystus jest 
podzielony? Czyż Paweł 
został za was ukrzyżowany? 
Czyż w imię Pawła zostaliście 
ochrzczeni? 
Nie posłał mnie Chrystus, 
abym chrzcił, lecz abym 
głosił Ewangelię, i to nie w 
mądrości słowa, by nie 
zniweczyć Chrystusowego 
krzyża. 
 
Oto słowo Boże 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jezus głosił Ewangelię o 
królestwie 
i leczył wszelkie choroby wśród 
ludu. 

 
(Mt 4,12-23) 
Na Jezusie spełnia się 
zapowiedź Izajasza 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza. 
 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan 
został uwięziony, usunął się 
do Galilei. Opuścił jednak 
Nazaret, przyszedł i osiadł w 
Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu Zabulona i 
Neftalego. Tak miało się 
spełnić słowo proroka 
Izajasza: 
„Ziemia Zabulona i ziemia 
Neftalego. Droga morska, 
Zajordanie, Galilea pogan! 
Lud, który siedział w 
ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci  
 

                Taca (19/01/20’)) 
Polska: £ 183.22 
Reszta Parafii: £ ?? 
Total:  £ ? 
Dziękuję bardzo ! (Ks.G.) 
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Kiedy przeglądałem 
dzisiejsze czytania , miałem 
odczucie, że Pan chce dodać 
odwagi tym, którzy 
przechodzą ciemny/mroczny, 
trudny okres w  życiu. 

Poprzez pierwsze czytanie 
Bóg mówi mi, że On zezwala 
„ciemności/mrokowi” zstąpić 
na ludzi tylko po to, by latwiej 
bylo im dostrzec, kto i co 
naprawdę ma znaczenie w ich 
życiu, i by ludzie wrócili do 
niego, odnalezli się w nim, 
odnowili ich wiarę w  niego; 
szukali jego wskazówek 
świadomie, a nie tylko szli za 
masa , bo tak wypada. W 
pierwszym czytaniu 
wspomina się, że mieszkańcy 
Zebulun i Naphtali zyja w 
ciemności. Fragment tuż 
przed tym czytaniem 
wyjaśnia, że dzieje się tak 
dlatego, że odwrócili się od 
Boga. Przestali słuchać 
proroków Pana. Przestali 
szukać wskazówek od Pana. 
Zamiast tego zwrócili się do 
mediów, przez które jakoby 
kontaktują się z ich 
przodkami. Zaczęli 
przyswajać sobie powoli 
pogańskie zwyczaje! Przestali 
postepowac wedlug nauk 
Pana. Tak więc Pan pozwolił 
im robić to, czego chcieli, i 
dlatego skończyli  w 
„duchowej ciemności”. 
Obwiniali Boga za to i zaczęli 
mówić źle o Bogu. To 
wszystko odnosi się do wielu 
niewierzących dzisiaj. 
Ciemność zstępuje  na nich, 
nie są wstanie dostrzec 
prawdziwego światła, 
prawdziwego przewodnika, 
prawdziwego światła tego 
świata. 

Pan zezwala ciemności 
zstąpić na ludzi również z 
wielu innych powodów. 
Ciemność nie jest dobrą 
rzeczą, i to może być bardzo 
trudne doświadczenie, 
dopiero zrozumienie sytuacji 
sprawia, że powracasz do 
wiary i do prawdziwej 
gwiazdy, która jest Jezus. W 
trudnych momentach światło 
i wskazówki, które 
otrzymujecie od niego, 
nabiorą większego znaczenia, 
jeśli wrócicie do niego z 
wiarą i zaufaniem. Niestety 
niektórzy ludzie robią 
odwrotnie; przestaja 
zawierzac slowom Jezusa, 
ponieważ uważają, że Bóg ich 
opuścił, chociaż On tylko 
starał się pomóc im w 
odnalezieniu tego, co 
naprawdę jest ważne. 

Jezus w dzisiejszej  Ewangelii 
rozpoczyna swoją misję od 
odwiedzania tych, którzy żyją 
w mroku którzy żyją w 
ciemności grzechu i 
odrzucenia. Dowiadujemy się 
o tym z jego pierwszego i 
najważniejszego przesłania do 
ludu Izraela: " Oddajcie się 
pokucie, bo Królestwo Boże 
jest już blisko!" Nie mówi się 
czegoś takiego ludziom, 
którzy nie są grzesznikami i 
nie potrzebują pokuty. 
Więc idzie do grzeszników, 
najpierw do Andrzeja i Piotra. 
Pamiętacie, co Piotr mówi po 
cudownym połowie ryb: 
"Zostaw mnie Panie, bo 
jestem grzesznikiem". 
Wszyscy rybacy, których Pan 
nawiedza są grzesznikami, ale 
wola ich, poniewaz  chce 
obdarować ich prawdziwym 
światłem i chce uczynić ich 
zwiastunami tego z światła - 
słowa Bożego, miłosierdzia i  

miłości. Według mnie tutaj 
godna uwagi jest 
natychmiastowa reakcja 
Piotra i Andrzeja, Jakuba i 
Jana. Pozostawiają oni 
wszystko  i wszystkich za 
sobą. Jest to niewielki akt 
wiary. Poprzez wiarę 
odpowiadają Jezusowi. Dają 
mu wszystko to, co posiadają: 
ich zaufanie do niego i ich 
czas. Jezus nie zmusza ich. On 
ich zaprosił. Oni po prostu 
muszą dołożyć starań, aby 
pójść za nim z ufnością. 
Jeśliby po prostu powiedzieć 
Jezusowi : „O, u mnie 
wszystko w porządku, w 
rzeczywistości jestem zbyt 
zajęty, aby przetrwać wraz z 
moim rybołówstwem  i 
jestem zadowolony z mojego 
tradycyjnego stosunku do 
religii. Gdyby tak uczynili, 
nigdy nie byliby w stanie 
zobaczyć tego, czego oczy 
nigdy nie widziały i usłyszeć 
tego , czego uszy nigdy nie 
słyszały. Dotyczy to również 
nas – dzisiaj – to oni 
przekazali nam słowa i nauki 
Jezusa, byśmy mogli wyjść z 
duchowej ciemności. Bez nich 
nasze  duchowe oczy i uszy 
byłyby zamknięte, 
brakowałoby nadziei i 
pozostawali byśmy w 
duchowej ciemności. My 
również nie dostrzegli byśmy 
prawdziwego światła, które 
uwalnia nas od duchowego 
mroku. Kiedy dokonujesz 
małego kroku w kierunku 
wiary, Pan robi ogromny krok 
ku Tobie. Jednak jeden mały 
krok nie wystarcza; nie 
można usiąść biernie i 
powiedzieć, że nie mogę 
wydobyć więcej z mojej wiary. 
Z pewnością nie bedziesz 
mogl, jeśli przyjmiesz bierna 
postawe. Pan tylko daje Ci  

tyle, ile chcesz otrzymać. 
Pytanie brzmi, ile czasu 
dajesz Jezusowi. Zastanówmy 
się, ile czasu 
spędzamy/poświęcamy 
codziennie sprawom 
powierzchownym, bieganinie 
między różnymi zadaniami, i 
ile czasu spędzamy na 
słuchaniu Słowa Pana i i 
uczeniu się planowania 
naszego życia na jego 
podstawie. Co przeważa w 
twoim życiu? 

Nie pozwól, byś przyzwyczaił 
się do ciemności, pozwól 
natomiast, by światło Słowa 
Bożego rozjasnilo twój umysł 
i serce. 
(O.G.) 
 
 
MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Z Jezusem w tę niedzielę 
dziękujcie Bogu za dary, które 
otrzymał Kościół w tym miesiącu. 
Starajcie się głosić Ewangelię, 
podobnie jak Jezus, z hojnością 
serca. Ofiaruj swoje życie Jezusowi, 
a napełnisz swoje serce prawdziwą 
radością. Z tym pragnieniem 
módlcie się, aby chrześcijanie, 
wyznawcy innych religii i wszyscy 
ludzie dobrej woli promowali pokój i 
sprawiedliwość na świecie. Ojcze 
Nasz… 

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 
 
 
Chwała na wysokości!  
Chwała Jedynemu Bogu!  
Chwała na wysokości!  
Chwała, a ludziom pokój!  
 
1. Chwalimy Cię, 
błogosławimy Cię 
Wielbimy Cię, wysławiamy 
Dzięki Ci składamy  
Bo wielka jest chwała Twoja! 
Panie Boże, Królu nieba 
Boże Ojcze Wszechmogący  
Panie, Synu Jednorodzony  
Jezu Chryste.  
 
2. Baranku Boży, Synu Ojca 
Który gładzisz grzechy świata  
Zmiłuj się nad nami  
Zmiłuj się nad nami  
Który gładzisz grzechy świata  
Przyjm błaganie nasze  
Który siedzisz po prawicy 
Ojca  
Zmiłuj się nad nami. 

3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty  
Tylko Tyś jest Panem  
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste  
Z Duchem Świętym,  
w chwale Boga Ojca. Amen. 
 
 
Panie mój, przychodzę dziś,  
serce me skruszone przyjm,  
skłaniam się  
przed świętym tronem Twym.  
Wznoszę ręce moje wzwyż,  
miłość mą wyznaję Ci.  
Uwielbiam Ciebie w Duchu,  
uwielbiam w Prawdzie Cię,  
życie me oddaję Tobie, 
uświęć je. 
 
 
1. Ofiaruję Tobie, Panie 
mój, całe życie me 
Cały jestem Twój, aż na wieki  
Oto moje serce, przecież 
wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest 
 
2.Ty w ofierze swojej Panie 
mój  
Cały dajesz się, cały jesteś 
mój, aż na wieki  
Oto moje serce przecież 
wiesz  
Miłość Twoja niech umocni 
mnie 
 
 
Chrystus Pan Boży Syn , 
Zbawca nasz zgodził się 
Wziąć mój grzech, za mnie 
umrzeć chciał, 
ażebym znał mój ogrom win i 
wiedział, że 
Krew Jego zbawia, oczyszcza i 
leczy. 
Wywyższony bądź, Jezu 
Baranku mój. 
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś 
mój Król! 
 

Wywyższony bądź, Boży 
Baranku! 
Przed Twym tronem, dziś 
Najwyższy składam hołd! 
 
 
Nie boję się gdy ciemno jest 
Ojciec za rękę prowadzi mnie 
/x2 
 
Dziękuję Ci Tato za wszystko 
co robisz 
że bawisz się ze mną na 
rękach mnie nosisz 
Dziękuję Ci Tato i wiem to na 
pewno 
przez cały dzień czuwasz 
nade mną 
 
Nie boję się gdy ciemno jest 
Ojciec za rękę prowadzi mnie 
/x2 
 
Czasem się martwię czegoś 
nie umiem 
Ty mnie pocieszasz i mnie 
rozumiesz 
Śmieję się głośno kiedy 
żartujesz 
bardzo Cię kocham i 
potrzebuję 
 
Nie boję się gdy ciemno jest 
Ojciec za rękę prowadzi mnie 
/x2 
 
Nasz Ojciec mieszka w niebie 
kocha mnie i Ciebie 
On nas kocha, kocha mnie i 
Ciebie 
 
Nie boję się gdy ciemno jest 
Ojciec za rękę prowadzi mnie 
/x2 
 
Sanki są w zimie, rower jest 
w lato 
Mama to nie jest to samo co 
Tato 
 
Nie boję się gdy ciemno jest 
Ojciec za rękę prowadzi mnie 

1. Pan kiedyś stanął nad 
brzegiem,  
Szukał ludzi gotowych pójść 
za Nim;  
By łowić serca  
Słów Bożych prawdą.  
 
Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś,  
Twoje usta dziś wyrzekły me 
imię.  
Swoją barkę pozostawiam na 
brzegu,  
Razem z Tobą nowy zacznę 
dziś łów.  
 
2. Jestem ubogim 
człowiekiem,  
Moim skarbem są ręce 
gotowe  
Do pracy z Tobą  
I czyste serce.  
 
3. Ty, potrzebujesz mych 
dłoni,  
Mego serca młodego zapałem  
Mych kropli potu  
I samotności.  
 
4. Dziś wypłyniemy już razem  
Łowić serca na morzach dusz 
ludzkich  
Twej prawdy siecią  
I słowem życia. 
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