PDF Compressor Free Version

„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,” Iz 58, 1-9
Szukasz Boga ale nie
wiesz jak zacząć?

Usłyszałeś „głos” w
swoim sercu i chcesz

godz 13.00.

Zapraszamy wszystkich

Spowiedź przed Mszą Św o
Przygotowania

Sakramentalne:
Przygotowania do komunii i
spowiedzi odbywają się w środy,
17.00–18.00

Następne posiedzenie rady

duszpasterskiej parafii: 27
lutego, godz. 19.00, biuro Hall.
Członkowie PPC proszę dać mi
znać, jeśli dacie radę!

Ministerstwo Uzdrowienia

będzie o godz. 19.00, po Mszy
św. W czwartek w katedrze.

Jesteś w szpitalu?

Powiadom ks. Gabora,
aby cię odwiedził!

więcej?

chętnych do udziału w drugim
już B
 alu 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 bańki 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?

Oto program odnowy
duchowego życia w
Kościele Serca Jezusa :

Czytanie z Księgi proroka
Malachiasza.

ZAWIERZ SIĘ SERCU
JEZUSA w pierwsze piątki
miesiąca zapraszamy na
Mszę (18:00) z
nabożeństwem do kościoła
Najświętszego Serca

‘Bóg nie żyje w
kamiennych budynkach,
ale w sercach istot z krwi
i kości.’ (Ks. G.)

(Ml 3,1-4)
Przybędzie do swojej świątyni
Pan, którego oczekujecie

(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!

To mówi Pan Bóg:
„Oto Ja wyślę anioła mego, aby
przygotował drogę przede Mną,
a potem nagle przybędzie do
swej świątyni Pan, którego wy
oczekujecie, i Anioł Przymierza,
którego pragniecie.
Oto nadejdzie, mówi Pan
Zastępów. Ale kto przetrwa
dzień Jego nadejścia i kto się
ostoi, gdy się ukaże? Albowiem
On jest jak ogień złotnika i jak
ług farbiarzy. Usiądzie więc,
jakby miał przetapiać i
oczyszczać srebro, i oczyści
synów Lewiego, i przecedzi ich
jak złoto i srebro, a wtedy będą
składać Panu ofiary
sprawiedliwe. Wtedy będzie
miła Panu ofiara Judy i
Jeruzalem, jak za dawnych dni i
lat starożytnych”.
Oto słowo Boże.

Informacje o naprawach: dziura w podłodze baru zostanie
naprawiona w tym tygodniu (koszt 325 £), sufit sali + kuchnia
jest teraz naprawiony (koszt 250 £). Musimy wprowadzić
ciepłą wodę do naszych toalet. Nowa hala wentylacyjna do
hali została zakupiona (337,85 £)

Taca (26/01/20’))
Polska: £ 123.7
Reszta Parafii: £ 186.13
Total: £ 309.83
Do naprawy £156.51

Clergy: Parish Priest: ks. Gabor Czako
Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581
Email: shtaberdeen@gmail.com
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00

Sacred Heart RC Church
15 Grampian Road, Torry, Aberdeen AB11 8ED,
Scotland, United Kingdom
www.sacredhearttorry.com
Sacred Heart RC Church

Refren:Pan Bóg Zastępów,
On jest Królem chwały.

Złóż ofiarę “kartą płatniczą”

REDAKCJA: BARBARA SZTUKA(BS) HANNA MOZOLEWSKA (HM) KLAUDIUSZ MOZOLEWSKI (KM) KSIĄDZ GABOR (Ks.G)

(Hbr 2,14-18)
Chrystus upodobnił się do braci
Czytanie z Listu do
Hebrajczyków.

Ponieważ zaś dzieci uczestniczą
we krwi i ciele, dlatego i On
także bez żadnej różnicy stał się
ich uczestnikiem, aby przez
śmierć pokonać tego, który
dzierżył władzę nad śmiercią, to
jest diabła, i aby uwolnić tych
wszystkich, którzy całe życie
przez bojaźń śmierci podlegli
byli niewoli. Zaiste bowiem nie
aniołów przygarnia, ale
przygarnia potomstwo
Abrahamowe.
Dlatego musiał się upodobnić
pod każdym względem do braci,
aby stał się miłosiernym i
wiernym arcykapłanem wobec
Boga dla przebłagania za
grzechy ludu. W czym bowiem
sam cierpiał będąc
doświadczany, w tym może
przyjść z pomocą tym, którzy są
poddani próbom.
Oto słowo Boże
Alleluja, alleluja, alleluja.
Światło na oświecenie pogan
i chwała ludu Twego, Izraela.
(Łk 2,22-40)
Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza.
Gdy upłynęły dni oczyszczenia
Maryi według Prawa
Mojżeszowego, rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy,
aby Go przedstawić Panu. Tak
bowiem jest napisane w Prawie
Pańskim: „Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu”. Mieli
również złożyć w ofierze parę
synogarlic albo dwa młode
gołębie, zgodnie z przepisem
Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek,
imieniem Symeon. Był to
człowiek prawy i pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a
Duch Święty spoczywał na nim.
Jemu Duch Święty objawił, że
nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy
Mesjasza Pańskiego.
Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy
rodzice wnosili Dzieciątko
Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on
wziął Je w objęcia, błogosławił
Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść
słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa.Bo moje oczy

ujrzały Twoje zbawienie,któreś
przygotował wobec wszystkich
narodów:światło na oświecenie
pogani chwałę ludu Twego,
Izraela”.
A Jego ojciec i matka dziwili się
temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł
do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na
powstanie wielu w Izraelu i na
znak, któremu sprzeciwiać się
będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły
zamysły serc wielu”.
Była tam również prorokini Anna,
córka Fanuela z pokolenia Asera,
bardzo podeszła w latach. Od
swego panieństwa siedem lat żyła
z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty
rok życia. Nie rozstawała się ze
świątynią, służąc Bogu w postach i
modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili,
sławiła Boga i mówiła o Nim
wszystkim, którzy oczekiwali
wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według
Prawa Pańskiego, wrócili do
Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska
Boża spoczywała na Nim.

Oto słowo Pańskie.

(HM)

dziecku, które nie miałoby
religijnego znaczenia w
społeczeństwie żydowskim.

matki lub ojca i inspiruje nas byliście, kiedy byliście mali, i
do bycia bardziej
jak oddanie musicie kochać
Tłem do dzisiejszego
kochającymi i troskliwymi
innych, troszczyć się o Boga i
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pierwszego czytania z/od
Ale dlaczego Bóg miałby
ludźmi. Wyobraź sobie, że
innych.
proroka Malachiasza jest
powrócić do świątyni jako
Maryja oddaje ci jej dziecko.
(O.G.)
kolejne/inne czytanie ze
dziecko? Wszyscy wiemy, że
Nagle czujesz się
Starego Testamentu, a
kiedy dziecko pojawia się w
odpowiedzialny za to
mianowicie Księga Ezechiela, pokoju, natychmiast jest ono maleńkie ludzkie życie. Kiedy MÓDL SIE Z PAPIEZEM
rozdział 10, które opowiada o gwiazdą. Dzięki Bogu w ciągu widzę, jak mój przyjaciel
katastrofalnym wydarzeniu, a ostatniego półtora miesiąca
trzyma swoje dziecko i patrzy Z Jezusem w tę niedzielę
dziękujcie Bogu za dary, które
mianowicie o „odejściu”
mogliśmy powitać wśród nas na niego z miłością i troską,
otrzymał Kościół w tym miesiącu.
chwały Bożej ze świątyni w
dwoje dzieci. Za każdym
przypomina mi to, jak Bóg
Starajcie się głosić Ewangelię,
Jerozolimie; chwała Pańska,
razem, gdy dzieci były
patrzy na mnie i jest
podobnie jak Jezus, z hojnością
po hebrajsku „Szekina”,
przynoszone do tego kościoła, szczęśliwy, ze patronuje mi
serca. Ofiaruj swoje życie Jezusowi,
opuszcza świątynię i nie
a napełnisz swoje serce prawdziwą
najpierw przez Mariolę i
jego umiłowany Syn.
powraca. Głównym powodem Michała, a następnie przez
radością. Z tym pragnieniem
Rozumiem więc, dlaczego
było to, że lud Izraela stał się Hannę i Klaudiusza, wszyscy
Symeon, wypełniony Duchem módlcie się, aby chrześcijanie,
wyznawcy innych religii i wszyscy
niegodziwy i skorumpowany. zerwali się z miejsc, aby
Świętym, mówi te niezwykłe
ludzie dobrej woli promowali pokój i
Utrata chwały Bożej uderzyła zobaczyć dzieci. Ja uwielbiam rzeczy. Jest zdumiony, ale
sprawiedliwość na świecie. Ojcze
głęboko w serce i umysł ludu oglądać dzieci w milczeniu;
także oczyszczony. Taki jest
Nasz…
Izraela. Nawet później po
ponieważ dla mnie czas się
cel i obietnica święta
powrocie z niewoli
zatrzymuje, kiedy patrzę na
Ofiarowania Pana.
babilońskiej oraz odbudowie i dziecko; dziecko po prostu
ponownym poświęceniu
Nie chodzi już tylko o Maryję i
coś we mnie wywołuje.
świątyni nic już nie było takie Dziecko zawsze przypomina
Józefa przedstawiających
samo. Lud Izraela nie
Pana Jezusa Ojcu, ale także o
mi autentyczna niewinność i
doświadczał chwały Pana w
Pana Jezusa objawiającego
czystość, moją własną
nowej świątyni. Zawsze
się Symeonowi, który to
niewinność i czystość i
wątpili, że Pan powrócił. Więc inspiruje mnie do powrotu do symbolizuje was i mnie.
tylko marzyli o tym, jak
niewinności i czystości mego
Bóg nie żyje w kamiennych
wyglądałaby świątynia, gdyby serca i po prostu do miłości.
budynkach, ale w sercach
powróciła Szekina - chwała
istot z krwi i kości. Kiedy dziś Aplikacja do modlitwy
Pana. Mając to na uwadze,
Prorok Malachiasz mówi, że
możemy zrozumieć reakcję
gdy powróci chwała Pana, On wyjdziecie z kościoła,
wracając do domu, nie
Symeona, który wypełniony
oczyści nas jak ten, którego
myślcie, że zostawiacie Pana
Duchem Świętym, mówi
zadaniem było wybielanie
Jezusa w tabernakulum.
niezwykłe rzeczy o tym
tkanin. Kiedy Pan powróci,
Pamiętajcie, że będziecie
dziecięciu, które zostało mu
oczyści nas, oczyści nas ze
przedstawione przez Maryję i wszystkiego, co dzieli nas od nosili Go ze sobą w waszych
Józefa. Nazywa Go
Boga. Bóg chce wypalić w nas sercach i umysłach, ponieważ
został wam przedstawiony
zbawieniem, które Bóg
wszystko to, co nie jest
zarówno przez Jego Słowo ,
przygotował dla ludzkości,
miłością lub miłosierdziem,
kiedy czytaliśmy dzisiejsze
nazywa Go światłem
co nie pozwala nam pragnąć
czytania, jak i podczas
posłanym, aby oświecić
tylko tego, co najlepsze dla
narody, chwałą ludu Izraela.
innych. Bóg chce nas oczyścić Komunii Świętej. Dzisiejsze
Fakt, że Symeon opowiadał
z całej naszej negatywności i święto Ofiarowania Pana jako
dziecka /dziecięcia powinno
te niesamowite rzeczy o
osądu.
przypominać, że Pan chce,
małym Jezusie , jest
W
swojej
prostocie,
czystości
abyście wrócili do
wyraźnym znakiem, że Duch
i miłości dziecko oczyszcza
niewinności waszego serca;
Święty przemawiał przez
nas,
przywołuje
w
nas
to
co
w
aby pamiętać, jakimi
Niego, nie opowiadałbym
nas najlepsze, instynkt
kochającymi istotami
przecież takich rzeczy o

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.

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.
Stoję dziś, moje serce, ręce
tak wyciągam
w podziwie dla Tego, który
wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie,
Tobie składam,
ja chcę być, jak Ty!
Kiedyś wino i chleb
Teraz Ciało i Krew
Możesz wierzyć lub nie
To naprawdę dzieje się
Ciągle czekasz na cud
Niespokojny twój duch
A ja przypomnę, że
W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się

Wypatrujesz co dnia
Czekasz na jakiś znak
A ja przypomnę, że
2. Baranku Boży, Synu Ojca
Który gładzisz grzechy świata W ciszy i przy blasku świec
Cud największy dzieje się
Zmiłuj się nad nami
Zmiłuj się nad nami
Który gładzisz grzechy świata
Przyjm błaganie nasze
Który siedzisz po prawicy
Ojca
Zmiłuj się nad nami.

Moją prawą ręką będę Cię
uwielbiał,
moją lewą ręką będę wielbił
Cię
moją prawą nogą będę Cię
uwielbiał,
moją lewą nogą będę wielbił
Cię
CHWALIMY CIĘ,
BŁOGOSŁAWIMY CIĘ,
WIELBIMY CIĘ,
WYSŁAWIAMY CIĘ
Całym moim sercem będę Cię
uwielbiał,
całą moją duszą będę wielbił
Cię
całym mym umysłem będę
Cię uwielbiał,
całym moim życiem będę
wielbił Cię
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

Niechaj zstąpi Duch Twój i
odnowi Ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na
spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie
pieśń. (2x)
Chwała Jezusowi który za
mnie życie dał
Chwała temu, który pierwszy
umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest.
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