
  
  

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

(Kpł 19,1-2.17-18) 
Przykazania miłości 
bliźniego 
 
Czytanie z Księgi 
Kapłańskiej. 
 
Pan powiedział do Mojżesza: 
„Mów do całej społeczności 
synów Izraela i powiedz im: 
Bądźcie świętymi, bo Ja 
jestem święty, Pan, Bóg 
wasz!Nie będziesz żywił w 
sercu nienawiści do brata. 
Będziesz upominał bliźniego, 
aby nie zaciągnąć winy z 
jego powodu. Ne będziesz 
szukał pomsty, nie będziesz 
żywił urazy do synów twego 
ludu, ale będziesz kochał 
bliźniego jak siebie samego. 
Ja jestem Pan”. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren : Pan jest łaskawy, 
pełen miłosierdzia. 

 
(1 Kor 3,16-23) 
Prawdziwa mądrość to trwać 
przy Chrystusie 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
św. Pawła Apostoła do 
Koryntian. 
 
Bracia:Czyż nie wiecie, że 
jesteście świątynią Boga i że 
Duch Boży mieszka w was?  

 
 
 
 
Słyszeliście, że powiedziano: 
«Będziesz miłował swego 
bliźniego», a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. A 
Ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i  
módlcie się za tych, którzy was 
prześladują; tak będziecie 
synami Ojca waszego, który jest 
w niebie; ponieważ On sprawia, 
że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła 
deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, 
którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i 
celnicy tego nie czynią? I jeśli 
pozdrawiacie tylko swych braci, 
cóż szczególnego czynicie? Czyż 
i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski”. 
 
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 :

 
Wspólnota Serca Jezusa - 
zachęca was do spędzania 
więcej czasu z Bogiem 
podczas Wielkiego Postu i 
będzie oferować serię 
wprowadzeń do różnych form 
inspirujących modlitw przez 
mówców, którzy są dobrze 
doświadczeni w tych formach 
modlitwy, w każdy piątek 
podczas Wielkiego Postu. 
28 lutego, 18:00 - 
przewodnik modlitewny: ks. 
Giles OSB z Opactwa 
Pluscarden. 
 

Obchody Środy Popielcowej 
będą W TYM ŚRODY w ST. 
Piotra @ 12.15 i Sacred 
Heart @ 19.00. 

Jeżeli ktoś zniszczy świątynię 
Boga, tego zniszczy Bóg. 
Świątynia Boga jest święta, a 
wy nią jesteście. 
Niechaj się nikt nie łudzi. 
Jeśli ktoś spośród was 
mniema, że jest mądry na 
tym świecie, niech się stanie 
głupim, by posiadł mądrość. 
Mądrość bowiem tego świata 
jest głupstwem u Boga. 
Zresztą jest napisane: „On 
udaremnia zamysły 
przebiegłych” lub także: 
„Wie Pan, że próżne są 
zamysły mędrców”. 
Nikt przeto niech się nie 
chełpi z powodu ludzi. 
Wszystko bowiem jest wasze: 
czy to Paweł, czy Apollos, czy 
Kefas; czy to świat, czy życie, 
czy śmierć, czy to rzeczy 
teraźniejsze, czy przyszłe; 
wszystko jest wasze, wy zaś 
Chrystusa, a Chrystus Boga. 
 
Oto słowo Boże 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Kto zachowuje naukę 
Chrystusa, 
w tym naprawdę miłość Boża 
jest doskonała. 

 
(Mt 5,38-48) 
Przykazanie miłości 
nieprzyjaciół 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza. 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Słyszeliście, że 
powiedziano: «Oko za oko i 
ząb za ząb». A Ja wam 
powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię 
kto uderzy w prawy policzek, 
nadstaw mu i drugi. Temu, 
kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp i 
płaszcz. Zmusza cię kto, żeby 
iść z nim tysiąc kroków, idź 
dwa tysiące. Daj temu, kto 
cię prosi, i nie odwracaj się 
od tego, kto chce pożyczyć 
od ciebie. 
 

                Taca (16/02/20’) 
Polska: £ 128.41 
Reszta Parafii: £ 125.73 
Total:  £ 254.14 
 

 
 
Złóż ofiarę  “kartą płatniczą”  

Informacje o naprawie - aktualizacja!: Informacje o 
budynku: dziura w podłodze baru została naprawiona w tym 
tygodniu (300 £), sufit hali + kuchnia jest teraz naprawiony 
(koszt 250 £), musimy wprowadzić ciepłą wodę do naszych 
toalet. Zainstalowano nową dmuchawę ciepła (koszt 337,8 £) 

Clergy: Parish Priest: ks. Gabor Czako 
Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581 
Email : shtaberdeen@gmail.com 
Office Hours: Wednesdays and Fridays: 12.00 - 18.00 
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www.sacredhearttorry.com                    Sacred Heart RC Church 
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 „Bądźcie swiatobliwi/swieci, 
jak Ja, Pan, wasz Bóg, jestem 
święty”, słyszeliśmy z Księgi 
Kapłańskiej w pierwszym 
czytaniu, i „Bądźcie 
doskonali, tak jak wasz Ojciec 
niebieski jest doskonały!” - 
powiedział Jezus. 

Jakiez to/ coz za niezwykłe 
wezwanie, tylko nasz wysiłek 
nie spowoduje, ze staniemy 
sie swiatobliwymi i 
doskonalymi, tak jak Bóg jest 
święty i doskonały. Wezwanie 
Jezusa sugeruje również, że 
naprawdę możemy stac sie 
takimi, jak Ojciec,  inaczej 
nigdy by tego nie  powiedzial! 
Nie tak dawno, Papież 
Franciszek wezwał także do 
świętości w swoim wezwaniu 
apostolskim „Gaudete et 
Exultate” lub „Raduj się i 
cieszcie sie”. 

Jednak najpierw spójrzmy na 
to, co to znaczy, że Ojciec jest 
święty i doskonały? Z czytan 
z Księgi Kapłańskiej wynika, 
ze chodzi o miłosierną miłość. 
Te dwa słowa są kluczem do 
zrozumienia, o co chodzi w 
świętości i doskonałości 
Boga. Jeśli chcesz być święty 
lub doskonały, musisz 
„Kochać Boga i kochać 
bliźniego jak siebie samego, 
ale miłosierną miłością” (Kpł 
19,18). 

Ale co to znaczy kochać 
siebie, zwłaszcza gdy czujesz 
się winny? Aby kochać siebie 
przede wszystkim, musisz 
wiedzieć, że jesteś kochany 
przez kogoś, przez Ojca, 
nawet gdy czujesz się winny, i 
tak tez mówi o tym dzisiejszy 
Psalm 102: „Ojciec jest 
współczuciem i miłością…  
 

On nie osadza nas za nasze 
grzechy… Ojciec współczuje 
swoim synom, Pan lituje się… 
„Również musicie patrzeć na 
siebie, jak Jezus patrzy na 
was z krzyża. Patrzy na ciebie 
z miłosierną miłością w 
swoim sercu, wisząc na 
krzyżu, i zamierza oddać za 
ciebie swoje życie. Zatem jest 
to miłosierna miłość, którą 
musicie sami przyjąć i 
jednocześnie okazywać 
innym. Często, gdy denerwuję 
się na ludzi, pamiętam, że 
Bog wybaczyl mi moje 
potkniecia  poprzez jego 
miłosierną miłość, więc 
powinienem uczynic  to samo 
w stosunku do innych, a to 
całkowicie zmienia moje 
serce i inspiruje mnie, a mój 
gniew znika i mogę 
swobodnie okazywać 
pochodzaca od Boga 
miłosierna miłość mojemu 
blizniemy w ciągu kilku 
minut. Wierzę, że te chwile są 
zapowiedzią doskonałej i 
świętej miłości Ojca. 

Co zatem oznacza miłosierna 
miłość w praktyce według 
dzisiejszych czytan? 

- Powinieneś wybaczać innym 
chętnie i nie zywic nienawiści 
do innych (Kpł 19,16; Ps 102), 
lub mścić się na innych 
(Kapł.19: 18; Ps 102: 8.10), 
ponieważ Bóg nas kocha i 
chce nam wybaczyć (Ps. 102: 
3.12) 

- Powinieneś 
napominać/upominac 
grzeszników (Kpł 19,17),  tego 
właśnie Bog chce od Ciebie, 
Bog nie chce nikogo stracić z 
powodu grzechu.- Powinieneś 
cierpliwie znosić zło, nie 
mszczac sie i nie traktujac 
innych tak, jak oni   

cię traktują (Mt 5:39): „nie 
stawiaj grzesznikowi żadnego 
oporu…”, mówi Jezus. 

- Jezus mówi również, zgodnie 
z Ewangelią Mateusza w 
rozdziale 25 (w. 31-46), że 
powinniście karmić głodnych, 
napoic spragnionych, odziać 
nagich, odwiedzać chorych i 
więźniów, bo kiedy to robicie, 
robicie to takze Chrystusowi! 

Wszystko to sa różne 
przyklady tak zwanych 
uczynków miłosierdzia, które 
widzisz na liście przy wejściu 
do świątyni, łatwo jest 
wykonywać te uczynki 
miłosiernej miłości dla tych, 
których lubisz. Jednak Jezus 
mówi, że powinniście 
okazywać miłosierną miłość 
także tym, którzy są źli, w 
tym także waszym wrogom, 
ponieważ miłość Ojca jest tak 
doskonała i święta, że „On 
powoduje, że Jego słońce 
wschodzi w duszach złych 
ludzi i dobrych, a  Jego deszcz 
pada zarówno na uczciwych 
jak i nieuczciwych ludzi (Mt 
5, 44-45). ”Wlasnie takie 
znaczenie posiada 
doskonalosc a mianowicie, że 
wasza miłosierna miłość nie 
zależy od tego, jak traktują 
was inni. Greckie słowo 
określające doskonałość to 
„teleios”, ono takze oznacza 
dojrzałość. Ktoś ostatnio 
zapytał, czym jest dojrzałość 
chrześcijańska. Oto 
odpowiedź: chrześcijańska 
dojrzałość polega na 
kochaniu innych tak, jak Bóg 
ich kocha: miłosiernie, 
wytrwale, bez względu na to, 
czy im się podoba, czy nie. 

Może okazać się dość trudne 
mieć miłosierną i trwałą 
miłość w stosunku do tych,   

którzy są naprawdę źli. Papież 
Franciszek przypomina nam 
list św. Pawła do Galatów (5: 
22-23) w Wn 14, że nie 
możesz stac sie swietym w 
rezultacie tylko twojego 
wysiłku: musisz „pozwol na 
twoje odrodzenie sie w 
Duchu Świętym..” (Rdz 24 ) - 
jeśli chcesz być święty, tak 
jak twój Ojciec niebieski jest 
Święty. 
(Ks.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. 

PDF Compressor Free Version 



   

 

 

 
 

 

PDF Compressor Free Version 


