
  
  

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

(Iz 58,7-10) 
Światło dobrych uczynków 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
To mówi Pan: 
Dziel swój chleb z głodnym, 
wprowadź w dom biednych 
tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziej i nie 
odwróć się od 
współziomków. 
Wtedy twoje światło 
wzejdzie jak zorza i szybko 
rozkwitnie twe zdrowie. 
Sprawiedliwość twoja 
poprzedzać cię będzie, 
chwała Pana iść będzie za 
tobą. 
Wtedy zawołasz, a Pan 
odpowie, wezwiesz pomocy, 
a On rzeknie: „Oto jestem!”. 
Jeśli u siebie usuniesz 
jarzmo, przestaniesz grozić 
palcem i mówić przewrotnie, 
jeśli podasz twój chleb 
zgłodniałemu i na karmisz 
duszę przygnębioną, 
wówczas twe światło 
zabłyśnie w ciemnościach, a 
twoja ciemność stanie się 
południem. 
 
Oto słowo Boże. 
 

 
Refren : Wschodzi w 
ciemnościach jak światło 
dla prawych 
 

 
 
 
 
 
widzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, który 
jest w niebie” . 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 
 
 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. 

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

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

D roga Krzyżowa + Msze św. 
Rozpoczną się ponownie 28 
lutego w katedrze i będą 
kontynuowane w każdy piątek 
podczas Wielkiego Postu w 
różnych kościołach katolickich 
w Aberdeen: 18.00: Wyznania; 
18:30: Droga Krzyżowa; 19.00 
Msza, a następnie jedzenie i 
napoje 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

Bal przebierańców (2 lutego).  
Wielkie PODZIĘKOWANIA dla 
wszystkich, którzy go wspierali 
(reklamowali, organizowali, 
dostarczali jedzenie i uczestniczyli). 
Było wielu braci, sióstr, dzieci i 
wszyscy cieszyliśmy się wspólną 
zabawą oraz dzieleniem się 
wspólnie jedzeniem. Po raz 
pierwszy była obecna bardzo 
licznie grupa społeczeństwa z 
anglojęzycznej strony. 

 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w drugi piątek 
miesiąca (14 lutego) 
odbędzie się msza 
wspólnotowa dla całej parafii 
w kościele Najświętszego 
Serca. Czuj się zaproszony, 
proszę przyjść! 
 

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

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! 

 
(1 Kor 2,1-5) 
Nauczanie świętego Pawła 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
św. Pawła Apostoła do 
Koryntian. 
 
Bracia, przyszedłszy do was, 
nie przybyłem, by błyszcząc 
słowem i mądrością, dawać 
wam świadectwo Boże. 
Postanowi łem bowiem, 
będąc wśród was, nie znać 
niczego więcej, jak tylko 
Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego. 
I stanąłem przed wami w 
słabości i w bojaźni, i z 
wielkim drżeniem. A mowa 
moja i moje głoszenie nauki 
nie miały nic z uwodzących 
przekonywaniem słów 
mądrości, lecz były 
ukazy waniem ducha i mocy, 
aby wiara wasza opierała się 
nie na mą drości ludzkiej, lecz 
na mocy Bożej. 
 
Oto słowo Boże 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał 
światło życia. 

 
(Mt 5,13-16) 
Wy jesteście światłem 
świata 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: 
„Wy jesteście solą ziemi. 
Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na 
nic się już nie przyda, chyba 
na wyrzu cenie i podeptanie 
przez ludzi. 
Wy jesteście światłem 
świata. Nie może się ukryć 
miasto położone na górze. 
Nie zapala się też światła i 
nie stawia pod korcem, ale 
na świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w domu. 
Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby  

                Taca (02/02/20’)) 
Polska: £ 121.40 
Reszta Parafii: £ 146.22 
Total:  £ 267.62 
 

 
 
Złóż ofiarę  “kartą płatniczą”  

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 £) 
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 W dzisiejszych czytaniach 
dużo słyszymy o świetle. 
Światło, prawdziwe światło w 
ciemności; to jest słowo, 
które rzuca się w oczy w 
dzisiejszych czytaniach. 
Światło jest dla nas bardzo 
ważne w stworzonym świecie: 
bez światła nie ma życia na 
ziemi. Pierwszą rzeczą, którą 
Bóg stworzył na początku, 
było światło. On jest źródłem 
wszelkiego światła i życia. 
Więc tam, gdzie jest 
ciemność, nie ma życia. 
Pierwsze czytanie z księgi 
Izajasza zostało napisane w 
czasie, gdy lud Izraela w 
końcu uznał swoją 
niegodziwość i postanowił 
powrócić do Boga. Chcieli 
wyjść z duchowej ciemności i 
ponownie żyć z Bogiem. Tak 
więc Izajasz mówi im, że aby 
wyjść z ciemności należy 
dokonywać aktów 
miłosierdzia, wspomina o 
niektórych z nich, wykonując 
te akty miłosierdzia, będą 
mieli światło Boga. Domaga 
się od nich: „dziel swój chleb 
z głodnym, do domu 
wprowadź biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziej” i wspierajcie 
swoich krewnych i 
potrzebujących 
współobywateli. Przez te 
uczynki miłosierdzia Bóg 
Izraela raz jeszcze zaświeci 
Swoim Światłem, Swoją 
chwałą na was. Rozmawiałem 
z kilkoma osobami u 
Jerychońskich Benedyktynów 
w Dundee, które wychodziły z 
alkoholizmu i jedną z rzeczy, 
które wspominali jako bardzo 
pomocne w ich wyzdrowieniu, 
jest to, jak ważne było 
angażowanie się w niektóre 
lokalne projekty  

charytatywne i przez nie 
ponowne uczestniczenie w 
życiu społecznym, przez co 
czuli się lepiej. 
 
Ludowi Izraela i mieszkańcom 
nowego Izraela, wam, 
członkom Kościoła, Chrystus 
przypomina w Ewangelii, że 
musicie nieść światło; wasze 
światło musi świecić. Każde 
stworzenie jest przyciągane 
przez światło, nawet 
zwierzęta i owady, więc ty 
masz dzielić się światłem 
Bożym wszędzie tam, gdzie 
mieszkasz i pracujesz, ale 
twoje światło musi być 
widoczne, a nie ukryte pod 
wanną lub w ławce 
kościelnej, co oznacza, że 
musisz pokazać swoją wiarę 
wszystkim, nawet poza 
murami kościoła, poprzez 
swoje czyny. 
Rozprzestrzenianie światła 
Bożego nie polega tylko na 
mówieniu o swojej wierze, ale 
przede wszystkim na 
włączaniu wiary w działanie; 
opiekowanie się 
potrzebującymi; troska o 
biednych, więźniów, chorych, 
napominanie grzeszników itp. 
„Czyny mówią głośniej niż 
słowa.” Jezus mówi: „tak 
niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca, który jest w 
niebie” (Mt 5:16). Okazywanie 
uczynków miłosierdzia było 
sposobem przyciągania pogan 
do stawania się członkami 
Kościoła we wczesnych 
czasach chrześcijańskich. 
Tertulian, poganin, który stał 
się chrześcijaninem pisze: 
„Zobacz, jak ci chrześcijanie 
się kochają”. Miłość w 
praktyce przyciąga, ale 
miłość bez działań, mówienie 
o miłości nie przyciąga 

i nie inspiruje nikogo do 
oddania swojego życia Bogu. 

Izajasz wspomina o innych 
konsekwencjach pełnienia 
uczynków miłosierdzia: wasze 
rany zostają uleczone! Cóż za 
niezwykłe stwierdzenie, a tak 
naprawdę nie tylko rany tych, 
którym pomagasz, są leczone, 
ale także twoje rany jako 
tego, który pomaga. Jak to 
działa? Jaki jest związek 
między uzdrowieniem, a 
uczynkami miłosierdzia? 
Mówimy nie tylko o 
uzdrowieniu fizycznym, ale 
także o uzdrowieniu 
duchowym, emocjonalnym i 
psychicznym. Podzielę się z 
wami jednym z moich 
doświadczeń: kiedy 
przyjechałem w czwartek do 
katedry na służbę 
uzdrawiania, coś mnie 
zasmuciło. Ale zaraz potem 
musieliśmy pełnić służbę 
uzdrawiania i modlić się za 
ludzi o uzdrowienie. Dobrą 
rzeczą w modlitwach o 
uzdrowienie jest to, że nie 
koncentrujesz się na 
własnych potrzebach, na 
swoich problemach, ale na 
Bożej miłości, dobroci, 
miłosierdziu, uzdrawiającej 
mocy i wszystkim, co jest 
dobre w Bogu, i prosisz 
Jezusa o uzdrowienie osoby, 
która ma chorobę fizyczną 
lub rany emocjonalne lub 
psychiczne. Tak więc na 
koniec modlitw o uzdrowienie 
za kilka osób zostałem 
całkowicie przemieniony. 
Było to więc uzdrawiające 
doświadczenie nie tylko dla 
tych, którzy przybyli aby się 
za nich pomodlić, ale także 
dla mnie. 

 

Czasami najlepszym 
lekarstwem dla tych, którzy 
są w ciemności duchowej lub 
mentalnej, jest „zrobienie 
czegoś dobrego dla kogoś”: 
poszukaj potrzebujących w 
swoim najbliższym otoczeniu, 
współpracuj z tymi, którym 
możesz pomóc; okaż miłość 
Bożą w działaniu i dziel się 
radością, która z tego 
wypływa! Nie tylko módlcie 
się, ale także działajcie. Nie 
pytaj, co inni mogą dla ciebie 
zrobić, ale co możesz ty 
zrobić dla innych, którzy są w 
potrzebie. 
(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. 
 
Jezus Chrystus moim 
Panem jest, alleluja.  
On kocha mnie, On kocha 
mnie, alleluja.  /2x 
 

Ofiaruję Tobie, Panie mój, 
całe życie me 
Cały jestem Twój, aż na wieki   
Oto moje serce, przecież 
wiesz 
Tyś miłością mą jedyną jest 

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 
 
Alleluja, wznoś pod niebo 
głos, 
Pan dał chleba moc, alleluja. 
Jezus Pan komunią dla nas, 
co dzień staje się, 
On rozrywa grzechu pęta złe. 
Cóż uczyni mi człowiek, kiedy 
ze mną Pan, 
Bóg podnosi, podtrzymuje 
mnie. 
 
Jesteś królem, 
jesteś królem, 
Królem jest Bóg /2x 
Podnieśmy wszyscy nasze 
serca, 
podniesmy wszyscy nasze 
dłonie, 
Stawajmy przed obliczem 
Pana, 
wielbiąc Go  /2x 

Barka 

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. 

Jestem ubogim człowiekiem, 
Moim skarbem są ręce 
gotowe 
Do pracy z Tobą 
I czyste serce. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś (...) 

Ty, potrzebujesz mych dłoni, 
Mego serca młodego zapałem 
Mych kropli potu 
I samotności. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś (...) 

4. Dziś wypłyniemy już razem 
Łowić serca na morzach dusz 
ludzkich 
Twej prawdy siecią 
I słowem życia. 

Ref.: O Panie, to Ty na mnie 
spojrzałeś (...) 
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