
  
  

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

(Syr 15,15-20) 
Wymagająca wolność 
człowieka 
 
Czytanie z Księgi 
Syracydesa. 
 
Jeżeli zechcesz, zachowasz 
przykazania, a dochować 
wierności jest Jego 
upodobaniem. 
Położył przed tobą ogień i 
wodę, co zechcesz, po to 
wyciągniesz rękę. 
Przed ludźmi życie i śmierć, 
co ci się podoba, to będzie ci 
dane. 
Ponieważ wielka jest 
mądrość Pana, potężny jest 
władzą i widzi wszystko. 
Oczy Jego patrzą na 
bojących się Go, On sam 
poznaje każdy czyn 
człowieka. 
Nikomu nie przykazał być 
bezbożnym i nikomu nie 
zezwolił grzeszyć. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren : Błogosławieni 
szukający Boga. 
 

 
(1 Kor 2,6-10) 
Prawdziwa mądrość 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
św. Pawła Apostoła do 
Koryntian. 

   
 
 
 
«Nie będziesz fałszywie 
przysięgał», «lecz dotrzymasz 
Panu swej przysięgi». A Ja wam 
powiadam: Wcale nie 
przysięgajcie. 
Niech wasza mowa będzie: Tak, 
tak; nie, nie. A co nadto jest, od 
Złego pochodzi”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 
 
 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą w 
godzinach 13.00-13.20 

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?  

Czy wiesz, że Bóg do ciebie 
przemawia? 
Możesz Go usłyszeć za pomocą 
Lectio Divina (15 minut) 
Przygotowanie: Poproś Ducha 
Świętego, aby prowadził cię 
podczas czytania Biblii 
Krok 1: Przeczytaj krótki 
fragment i zrozum, co mówi. 
Krok 2: Przeczytaj go ponownie 
i określ, które słowo lub zdanie 
brzmi nieco inaczej niż 
pozostałe. 
Krok 3: Zastanów się nad tym, 
co Bóg próbuje ci powiedzieć 
przez to słowo lub zdanie, tylko 
przez kilka minut. 
Krok 4: Powiedz Bogu w 
modlitwie, co myślisz o jego 
przesłaniu. Za kilka minut bądź 
szczery i osobisty. 
Krok 5: Odpocznij w obecności 
Boga przez kilka minut. 
 

 

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

 
 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                                   (HM) 
Wspólnota Serca Jezusa - 
otwarte spotkanie dla 
wszystkich, którzy chcą 
kontynuować duchową 
odnowę: serdecznie 
zapraszamy do przyłączenia 
się do ks. Gabor i inni (po 
polsku), różne formy 
modlitwy, dziękczynienia, 
słuchania słowa Bożego, 
modlitwy uzdrawiającej, 
agape, piątek: 18–21, dołącz, 
kiedy możesz. 

Bracia:Głosimy mądrość 
między doskonałymi, ale nie 
mądrość tego świata ani 
władców tego świata, zresztą 
przemijających. Lecz głosimy 
tajemnicę mądrości, mądrość 
ukrytą, tę, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku 
chwale naszej, tę, której nie 
pojął żaden z władców tego 
świata; gdyby ją bowiem 
pojęli, nie ukrzyżowaliby 
Pana chwały; lecz właśnie 
głosimy, jak zostało 
napisane, to, czego „ani oko 
nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani serce człowieka 
nie zdołało pojąć, jak wielkie 
rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują”. 
Nam zaś objawił to Bóg przez 
Ducha. Duch przenika 
wszystko, nawet głębokości 
Boga samego. 
 
Oto słowo Boże

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Słowa Twoje, Panie, są 
duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia 
wiecznego. 

 
(Mt 
5,20-22a.27-28.33-34a.37) 
Wymagania Nowego 
Przymierza 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: 
«Powiadam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie 
większa niż uczonych w 
Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa 
niebieskiego. 
Słyszeliście, że powiedziano 
przodkom: «Nie zabijaj», a 
kto by się dopuścił 
zabójstwa, podlega sądowi. A 
Ja wam powiadam: Każdy, 
kto się gniewa na swego 
brata, podlega sądowi. 
Słyszeliście, że powiedziano: 
«Nie cudzołóż». A Ja wam 
powiadam : Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę, 
już w swoim sercu dopuścił 
się z nią cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że 
powiedziano przodkom:  
 

                Taca (09/02/20’) 
Polska: £ 108 
Reszta Parafii: £ 158.56 
Total:  £ 266.56 
 

 
 
Złóż ofiarę  “kartą płatniczą”  

Informacje o naprawie - aktualizacja!: dziura w podłodze 
baru zostanie naprawiona w tym tygodniu (o. Gabor musiał 
poprosić o nowego stolarza). Musimy wprowadzić ciepłą wodę 
do naszych toalet. Nowa dmuchawa ciepła została zakupiona 
(337,85 £) i zostanie zainstalowana w tym tygodniu. 

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 
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 Dwa tygodnie temu 
obchodziliśmy niedzielę 
Słowa Bożego i żałuję, że nie 
mieliśmy roku Słowa Bożego, 
abyśmy zdali sobie sprawę z 
tego, jak ważne i wpływowe 
jest Słowo Ojca dla naszego 
życia, a zwłaszcza Dziesięć 
Przykazań . W czytaniu 
Ewangelii słyszeliśmy, że 
Jezus przyszedł, aby wypełnić 
Prawo, a nie je znieść. 
Aby zrozumieć, co to oznacza, 
przede wszystkim ważne jest, 
aby myśleć o Bogu nie jako o 
bóstwie, ale o naszym 
niebiańskim Ojcu, o naszym 
niebiańskim rodzicu, który 
jest samą miłością (por. 1 
Jana 4: 16). Więc wszystko, 
co pochodzi od Niego, mówi 
nam coś o Jego miłości do 
nas. 
Zazwyczaj rodzice kochasz 
swoje dziecko i oni kochają 
cię w zamian, ale uczysz ich 
także, jak kochać innych; w 
zasadzie uczysz ich zasad 
miłości. Oczywiście nie 
zapisujesz tych zasad, jak 
Dziesięć Przykazań; nie ma 
takiej potrzeby, ponieważ 
własnymi słowami możesz 
wyjaśnić swoim dzieciom, jak 
kochać Boga i innych, a oni 
mogą cię usłyszeć, a na 
swoim przykładzie możesz 
pokazać, czym jest prawdziwa 
miłość, ponieważ mogą cię 
zobaczyć. Ponieważ jednak 
nie możemy ani słyszeć, ani 
widzieć Boga, naszego 
niebiańskiego rodzica, 
przemawia do nas poprzez 
obrazy i pisma, takie jak 
Biblia, a w szczególności 
poprzez Dziesięć Przykazań, i 
pokazuje nam swoją miłość 
na przykładzie Swego 
umiłowanego Syna, naszego 
Zbawiciela i także poprzez  

wzorowe życie Jego oddanych 
wyznawców. Jest więc słuszne 
i ważne, aby mieć Dziesięć 
Przykazań, które mówią nam 
o tym, jak Bóg nas kocha i o 
tym, jak On chce, abyśmy 
kochali Go i innych. 
 

W pierwszym czytaniu w 
Księdze Kaznodziei (lub 
Siracha) czytamy, że Pan 
stawia przed nami życie i 
śmierć i mówi, że to od nas 
zależy, który z nich 
wybierzemy. Jako rodzic nie 
zmusza nas do wyboru Jego 
przykazań. Daje nam swobodę 
wyboru lub odrzucenia, 
ponieważ szanuje wolność, 
którą nam dał. Kiedy jesteś 
dzieckiem, naturalnie 
akceptujesz to, co mówią ci 
rodzice, ale kiedy stajesz się 
nastolatkiem, możesz ulec 
pokusie autonomii, tj. rządzą 
się sobą i odrzucają wiele 
zasad zaangażowania, ale 
kiedy się zestarzejesz, 
powstaje pytanie, jaka będzie 
naczelna zasada twojego 
życia, twoje własne wybrane 
zasady, a może prawo Boże? 
Niestety wielu z nas wybiera i 
wybieramy, które z dziesięciu 
przykazań przestrzegamy i 
jakich świeckich zwyczajów 
lub oczekiwań przestrzegamy, 
ponieważ daje to fałszywe 
poczucie wolności, a także 
fałszywe poczucie bycia w 
porządku z Bogiem Ojcem. 
Musimy jednak być szczerzy i 
zdecydować, czy to prawda, 
czy nie. Pamiętajcie, co Pan 
mówi w Ewangelii Mateusza 
6:24: nikt nie może służyć 
dwóm panom: Bogu i ludzkim 
oczekiwaniom, ponieważ 
można prawdziwie kochać 
tylko to lub tamto. 

 

Bóg nie wywiera na ciebie 
presji, tak jak społeczeństwo, 
aby wybrał Swoje Prawo. W 
ten sam sposób kochający 
rodzic nie zmusiłby dziecka 
do ślepego posłuszeństwa 
wobec jego oczekiwań. Ślepe 
przestrzeganie Prawa nie jest 
tym, czego chce Ojciec 
niebieski. Nie opiera się na 
prawdziwej miłości i zmusza 
cię do rozwinięcia 
niewolniczej mentalności; ale 
nie jesteśmy niewolnikami 
Boga; jesteśmy Jego 
ukochanymi dziećmi. 

Tak więc, jak Jego dziecko, 
Ojciec chce, abyście Mu 
zaufali, że Jego przykazania 
są dla was, abyście nauczyli 
się prawdziwie kochać Go i 
innych. Następnie spróbuj 
zrozumieć głębsze znaczenie 
Przykazań. Czytaj tylko jeden 
kawałek każdego dnia przez 
następne 10 dni i każdego 
dnia proś Ducha Świętego, 
tak jak robi Psalmista: otwórz 
oczy na cuda Prawa, które 
jest miłością Ojca, i 
stopniowo włączaj 
przykazania w swoje 
codzienne życie z miłości do 
niebiańskiego rodzica. 
Będziesz borykać się z 
trudnościami, ale trudności te 
nauczą cię o sobie i o tym, 
jakie obszary twojego życia 
wciąż muszą zostać włączone 
w twoją relację miłości z 
Bogiem i bliźnim. A kiedy w 
końcu twoja miłość do Boga i 
bliźniego zostanie całkowicie 
zintegrowana ze sobą, 
będziesz mógł powiedzieć, że 
wypełniłeś Prawo. 

(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. 
 
 
Nasz Bóg jest potężny w 
mocy swej 
Króluje nad nami dziś, 
Z nieba rządzi w mocy 
Miłości, mądrości swej.  

  
 
Przed tronem Twym 
stoimy 
Wpatrzeni w Twej miłości 
blask. 
Do Ciebie Panie podobni, 
Stajemy się widząc Twą 
twarz. 
 
Chwała Twa wypełnia nas 
Obecności Twojej blask, 
Gdy wielbimy Ciebie, wiem 
Jesteś tu. 
 
Przed tronem Twym stoimy. 
Zmęczeni słabi, pełni wad, 
O zdroje łask prosimy, 
nadzieja połączyła nas. 
 
Chwała Twa wypełnia nas, 
Obecności Twojej blask, 
Gdy wielbimy Ciebie, wiem 
Jesteś tu. 
 
Chwała, cześć  
Mądrość, moc, 
błogosławieństwo 
Na wieki, na wieki. 
Wznoszę głos gdy śpiewam 
Pieśń uwielbienia 
Na wieki, na wieki. 
 
 
 

 

Dzielmy się wiarą jak 
chlebem, dajmy świadectwo 
nadziei. 
Bóg ofiarował nam siebie, i 
mamy się Nim z ludźmi 
dzielić. 
Chleba tego nie zabraknie, 
rozmnoży się podczas 
łamania. 
Potrzeba tylko rąk naszych i 
gotowości dawania. 

Nikt nie zapala lampy, by 
potem ją schować pod 
korcem. 
Skoro nas Bóg światłem 
natchnął, trzeba z tym 
światłem iść w drogę. 

Odrzućmy zwątpienie i 
trwogę, choć świat się śmieje 
z proroków, musimy walczyć 
odważnie w służbie ludziom i 
Bogu. 

 

Ojcze, Ty kochasz mnie 
 nie dlatego, że jestem dobry, 
ale dlatego, że jestem 
dzieckiem, 
Twoim dzieckiem. 
 

Niechaj zstąpi Duch Twój 
i odnowi Ziemię, 
życiodajny spłynie deszcz na 
spragnione serca. 
Obmyj mnie i uświęć mnie, 
uwielbienia niech popłynie 
pieśń. x2 

Chwała Jezusowi, który za 
mnie życie dał. 
Chwała Temu, który pierwszy 
umiłował mnie. 
Jezus tylko Jezus Panem jest.
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