
  
  

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

(Rdz 12,1–4a) 
Powołanie Abrahama na ojca 
ludu Bożego 
 
Czytanie z Księgi Rodzaju. 
 
Pan Bóg rzekł do Abrama: 
„Wyjdź z twojej ziemi 
rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci ukażę. 
Uczynię bowiem z ciebie 
wielki naród, będę ci 
błogosławił i twoje imię 
rozsławię: staniesz się 
błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy 
ciebie błogosławić będą, a 
tym, którzy tobie będą 
złorzeczyli, i Ja będę 
złorzeczył. Przez ciebie będą 
otrzymywały 
błogosławieństwo ludy całej 
ziemi”. 
Abram udał się w drogę, jak 
mu Pan rozkazał, a z nim 
poszedł i Lot. 
 
Oto słowo Boże.

Refren :Mamy nadzieję w 
miłosierdziu Pana. 
 

 
(2 Tm 1,8b–10) 
 
Bóg nas powołuje i oświeca 
 
Czytanie z Drugiego Listu św. 
Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. 

 

 
 
 
 
 
 A Jezus zbliżył się do nich, 
dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, 
nie lękajcie się”. Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko 
samego Jezusa. 
A gdy schodzili z góry, Jezus 
przykazał im, mówiąc: „Nie 
opowiadajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 
 

 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą w 
godzinach 13.00-13.20 
 

D roga Krzyżowa + Msze św. 
Rozpoczną się ponownie 13 
Marca w kościele Swiętej 
Rodziny (117 Deveron Road) i 
będą kontynuowane w każdy 
piątek podczas Wielkiego Postu 
w różnych kościołach 
katolickich w Aberdeen: 18.00: 
Spowiedź; 18:30: Droga 
Krzyżowa; 19.00 Msza, a 
następnie poczęstunek. 

B iskup Hugh poprowadzi 
eksplorację apostolskiej zachęty 
papieża Franciszka na temat 
„wezwania do świętości we 
współczesnym świecie”. 
Odbędzie się seria pięciu sesji 
we wtorki o godz. 19.00 
podczas Wielkiego Postu w sali 
głównej Katedry. 

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? 

Pomysły na post 
Powstrzymajcie się od 
szybkiego osądzania innych i 
rozpoznając w nich obecność 
Chrystusa. 

40 DNI ŻYCIA W niedzielę 
15 marca - PÓŁMETEK 19.00, 
niedziela 5 kwietnia 
-ZAKOŃCZENIE 19.00. Oba 
wydarzenia odbywają się w 
dolnej sali Katedry. 
 

 

Gratulacje dla wszystkich, 
które w tym roku urodziły 
swoje dzieci: Mariola, Hanna, 
Agnieszka,Anna i inne! 
Chwała Bogu za ich zdrowe 
dzieci! 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
Wspólnota Serca Jezusa - 
zachęca do spędzania więcej 
czasu z Bogiem na modlitwie. 
Podczas Wielkiego Postu 
zapraszamy na otwarte 
REKOLEKCJE O MODLITWIE 
w tym tygodniu odpowiemy 
na pytania czy modlitwa to: 
“gadanie” z Bogiem?  
jest zawsze spontaniczna? 
a co z ciszą w modlitwie? 
Co to są rozproszenia na 
modlitwie?  13 marca Piątek 
godz 18:00  Nauczanie i 
praktykowanie modlitwy  
 

 

Najdroższy: 
Weź udział w trudach i 
przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii według danej 
mocy Boga, który nas 
wybawił i wezwał świętym 
wezwaniem, nie dzięki 
naszym czynom, lecz 
stosownie do własnego 
postanowienia i łaski, która 
nam dana została w 
Chrystusie Jezusie przed 
wiecznymi czasami. Ukazana 
natomiast została teraz przez 
pojawienie się naszego 
Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, 
który przezwyciężył śmierć, a 
rzucił światło na życie i 
nieśmiertelność przez 
Ewangelię. 
 
Oto słowo Boże 
 

 
Aklamacja: Chwała Tobie, 
Królu wieków. 
Z obłoku świetlanego 
odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, 
Jego słuchajcie”. 
  

 
(Mt 17,1–9) 
Przemienienie Pańskie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza. 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba i brata jego Jana i 
zaprowadził ich na górę 
wysoką osobno. Tam 
przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się 
białe jak światło. 
A oto im się ukazali Mojżesz i 
Eliasz, którzy rozmawiali z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do 
Jezusa: „Panie, dobrze, że tu 
jesteśmy; jeśli chcesz, 
postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza”. 
Gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok świetlany osłonił ich, a 
z obłoku odezwał się głos: 
„To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie, 
Jego słuchajcie”. 
Uczniowie, słysząc to, upadli 
na twarz i bardzo się zlękli. 

                Taca (01/03/20’) 
Polska: £ 131.93 
Reszta Parafii: £ 127.30 
Total:  £ 259.23 

 
 
Złóż ofiarę  “kartą płatniczą”  

Informacje o naprawie - aktualizacja!: w tym tygodniu 
naprawiono dziurę w podłodze baru (300 £). Zainstalowano 
nową dmuchawę ciepła (koszt 337,8 £). TERAZ JEST CIEPŁA 
WODA W KRANIE W TOALECIE! Nasi polscy bracia odkryli, że 
woda była już ciepła, ale ktoś ją wyłączył przy kotle! 

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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Uderzyły mnie, gdy 
przeglądałem dzisiejsze 
czytania, słowa św. Pawła do 
Tymoteusza, że Bóg powołał 
nas, abyśmy byli Święci. 
Wiedząc, jak słabi jesteśmy, 
takie wezwanie może 
sprawić, że natychmiast się 
„wyłączymy”. Myślę, że dzieje 
się tak, ponieważ świętość to 
najwyższy ideał, a jednak 
Jezus wzywa nas do świętości. 
Papież Franciszek w swoim 
wezwaniu, zwanym Gaudete 
et Exultate, daje nam, 
dzisiejszemu ludowi, pewną 
ulgę i wielką zachętę do bycia 
świętymi. 
Świętość jest jak bycie na 
szczycie góry, blisko nieba, 
Ojca Niebieskiego, jak Jezus i 
trzej uczniowie w czytaniu z 
Ewangelii, i właśnie kiedy tak 
stopniowo wspinacie się na 
górę świętości - krok po 
kroku, wtedy to wzrastają do 
świętości - stopniowo, z dnia 
na dzień, małymi krokami. 
Papież Franciszek podaje 
prosty przykład: „kobieta 
idzie na zakupy, spotyka 
sąsiada i zaczynają 
rozmawiać, zaczynają się 
plotki. Ale sercu ona mówi do 
siebie: „Nie, nie będę źle 
mówić o nikim”. To krok 
naprzód do świętości. Później, 
w domu, jedno z jej dzieci 
chce z nią porozmawiać o 
swoich nadziejach i 
marzeniach, i choć jest 
zmęczona, siada i słucha 
cierpliwie, z miłością. To 
kolejna ofiara, która przynosi 
świętość. Później odczuwa 
ona niepokój, ale przywołując 
miłość Matki Boskiej, bierze 
różaniec i modli się z wiarą. 
Jeszcze jedna ścieżka do 
świętości. Później wychodzi 
na ulicę, napotyka biedaka i  

zatrzymuje się, aby 
powiedzieć mu miłe słowo. 
Jeszcze jeden krok ”(GE 16). 
 
Aby być świętym, nie musisz 
być biskupem, kapłanem, 
zakonnikiem ani 
odizolowanym od świata, albo 
spędzać większość czasu na 
modlitwie. Raczej świętość 
polega na stopniowym 
doskonaleniu waszego 
szczególnego powołania, do 
którego Bóg was powołał, w 
duchu miłości, zawsze 
szukając woli Bożej w waszym 
powołaniu. Papież Franciszek 
mówi do ciebie: „Czy jesteś 
żonaty? Bądźcie święci, 
kochając i troszcząc się o 
swojego męża lub żonę, tak 
jak Chrystus czyni to dla 
Kościoła. Czy zarabiasz na 
życie? Bądźcie święci, 
pracując z uczciwością i 
umiejętnościami w służbie 
waszym braciom i siostrom. 
Jesteś rodzicem czy 
dziadkiem? Bądźcie święci, 
cierpliwie ucząc 
najmłodszych, jak iść za 
Jezusem. Czy masz władzę? 
Bądźcie święci, pracując dla 
wspólnego dobra i wyrzekając 
się osobistych korzyści ”(Rdz 
14). 
Ale potrzebujecie mocy 
Ducha Świętego i nie 
zniechęcajcie się jedynie 
patrzeniem na własne 
słabości. Spójrz na Chrystusa, 
przemienionego Chrystusa, 
który promieniuje światłem 
Ducha Świętego, światłem 
miłości, i błagaj Ducha 
Świętego, aby napełnił cię 
nowym entuzjazmem do 
świętości, a następnie po 
prostu powiedz: „Panie, 
jestem biednym grzesznikiem, 
ale możesz dokonać cudu, 
ulepszając mnie każdego dnia 
”(GE 15). 

Papież Franciszek przypomina 
nam również, że Pan dał 
Kościołowi wszystko, czego 
potrzebujemy, aby wspiąć się 
na górę świętości: „dar pisma 
świętego, sakramentów, 
miejsc świętych, żywych 
wspólnot, świadectwa 
świętych…” (15) oraz nawet 
nasze własne matki, ojców, 
dziadków i innych bliskich 
(por. 2 Tm 1, 5) „(por. Rdz 3), 
którzy czasem heroicznie 
świadczą o miłości i 
miłosierdziu Jezusa. 
Postępujemy w świętości 
wraz z ludźmi, których Pan 
postawił na naszej drodze, jak 
kilkakrotnie wskazał mi jeden 
z naszych parafian. 
Potrzebujemy więc nawzajem 
swojego przykładu i zachęty, 
zwłaszcza gdy entuzjazm i 
pragnienie świętości cicho 
rozpraszają się. 

Papież Franciszek nazywa 
cierpliwość również 
inspirującym znakiem 
świętości w naszym 
ruchliwym i stresującym 
świecie. Zwraca uwagę na 
cierpliwość „tych rodziców, 
którzy wychowują swoje 
dzieci z ogromną miłością, 
tych mężczyzn i kobiet, którzy 
ciężko pracują, aby utrzymać 
swoje rodziny, chorych, 
starszych zakonników, którzy 
nigdy nie tracą uśmiechu” 
(Rdz 7). 

W kontekście własnego 
powołania macie także misję, 
którą Bóg wam dał. Aby 
dowiedzieć się, co jest wasza 
własna misja, traktujecie całe 
swoje życie jako misję, 
przerwijcie codzienny wyścig 
szczurów i spróbujcie 
poświęcić każdego dnia 
trochę czasu na „prowadzenie  

szczerego dialogu z Bogiem 
[Ojcem]” (Rdz 29), aby wam 
pomógł uświadomcie sobie, 
co On chce powiedzieć światu 
poprzez wasze życie (Wn 24). 
Musisz wzrastać i zmieniać 
się poprzez swoje powołanie i 
misję, aż staniesz się święty. 
Dlatego musicie pozwolić się 
przemienić i odnowić poprzez 
Słowo Boże, przez wyzwania 
innych ludzi, tak jak Jezus 
został przemieniony na górze. 
Z pewnością będziecie 
popełniali błędy, 
przemieniając się, ale Pan 
Jezus dopełni waszą misję, 
pod warunkiem, że będziecie 
starali się kochać innych na 
jego sposób (por. Rdz 24). 

Najlepsza rada, którą dał mi 
mój własny kierownik 
duchowy, brzmiała: „miłość, 
miłość i miłość. Okaż miłość 
Ojca parafianom. Nic innego 
nie jest tak ważne jak miłość 
Ojca. Papież Franciszek mówi, 
że „świętość jest niczym 
innym, jak pełnią miłości” 
(Rdz 21). 

(D deF) 

 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

Być bliżej Ciebie chcę 
 

1. Być bliżej Ciebie chcę, o 
Boże mój,  
Z Tobą przez życie lżej nieść 
krzyża znój. 
Ty w sercu moim trwasz, 
Z miłością Stwórcy ziem  
Tulisz w ojcowski płaszcz, 
chroniąc mnie w nim.   

2. Być bliżej Ciebie chcę na 
każdy dzień,   
za Tobą życiem swym iść jako 
cień. 
Daj tylko, Boże dusz, 
obecność Twoją czuć,   
myśl moją pośród burz na 
Ciebie zwróć. 

 

Tak mnie skrusz 

Tak mnie skrusz, 
Tak mnie złam, 
Tak mnie wypal, Panie 
Byś został tylko ty, byś został 
tylko ty jedynie ty. 
 
Chrystus Pan karmi nas 
Ref.: Chrystus Pan karmi nas 
Swoim świętym Ciałem, 
Chwalmy Go na wieki! 
  
1. Duchem całym wielbię 
Pana, 
Boga, Zbawcę jedynego, 
Bo w Nim samym odnajduję 
Wszelką radość życia mego. 
  
2. Sprawił we mnie wielkie 
dzieła 
W Swej dobroci niepojętej. 
On Wszechmocny, On 
Najwyższy, 
On sam jeden zawsze Święty. 
  
3. Wielbię, bo chciał wejrzeć 
z nieba 
Na swą sługę uniżoną, 
By mnie odtąd wszyscy ludzie 
Mogli zwać błogosławioną. 
  

Błogosławię Cię 
1. Błogosławię Cię, kiedy 
ziemia wydaje plon, 
    Gdy obfitość, Panie zlewasz 
swą, błogosławię Cię. 
    Błogosławię Cię, gdy 
pustynia w krąg otacza mnie. 
    Choćbym przez pustkowie 
szedł, błogosławię Cię. 
    Za Twą łaskę, którą 
zsyłasz, ja chwalę Cię. 
    Choćby ciemność mnie 
przykryła, ja powiem, że: 
 
Ref.  Panie, błogosławię imię 
Twe, błogosławię Cię, 
Panie błogosławię imię Twe, 
błogosławię święte imię Twe. 
 
2.  Błogosławię Cię, kiedy 
słońca blask oświeca mnie. 
    To, co dajesz mi, najlepsze 
jest, błogosławię Cię. 
    Błogosławię Cię, kiedy 
drogę moją znaczy cień. 
    Chociaż cierpię, pragnę 
chwalić Cię, błogosławię Cię. 
    Ty dajesz z woli swej, 
zabierasz, kiedy chcesz. 
    W mym sercu zawsze chcę 
błogosławić Cię.  

Fale Twojej łaski 

Jesteś życiem mym, więc 
każdy 
Ruch robię w Tobie Jezu 
Ty pozwalasz wciąż oddychać 
mi (przeponą). 

Jesteś droga mą, więc każdy 
Krok stawiam w Tobie Jezu 
Ty pozwalasz wciąż oddychać 
mi. 
 
Fale Twojej łaski Panie, 
Gdzie nie spojrzę tam wciąż 
widzę Cię, 
Twa miłość mnie uwiodła, 
Jezu jakże to możliwe jest? 
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