
  
  

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

(Dz 2,42-47) 
Życie pierwszej wspólnoty 
chrześcijańskiej 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Bracia trwali w nauce 
Apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w 
modlitwie. 
Bojaźń ogarniała każdego, 
gdyż Apostołowie czynili 
wiele znaków i cudów. Ci 
wszyscy, co uwierzyli, 
przebywali razem i wszystko 
mieli wspólne. Sprzedawali 
majątki i dobra i rozdzielali 
je każdemu według potrzeby. 
Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a 
łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali posiłek z 
radością i prostotą serca. 
Wielbili Boga, a cały lud 
odnosił się do nich życzliwie. 
Pan zaś przymnażał im tych, 
którzy dostępowali 
zbawienia. 

 
(Ps 118, 1 i 4. 13-14. 22-24) 
Refren : Dziękujcie Panu, bo 
jest miłosierny.

 
(1 P 1,3-9) 
Radość płynąca z wiary 
 
Czytanie z Pierwszego Listu 
świętego Piotra Apostoła. 

 
 
 
 
tchnął na nich i powiedział im: 
”Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane”. 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany 
Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: ”Widzieliśmy Pana!”. 
Ale on rzekł do nich: ”Jeżeli na rękach 
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, 
i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę”. 
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewnątrz domu i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo 
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i 
rzekł: ”Pokój wam!”. Następnie rzekł 
do Tomasza: ”Podnieś tutaj swój palec 
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzącym”. 
Tomasz Mu odpowiedział: ”Pan mój i 
Bóg mój!”. 
Powiedział mu Jezus: ”Uwierzyłeś, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli”. 
I wiele innych znaków, których nie 
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc, mieli życie w imię Jego. 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
  

N iedzielna taca i inne 
darowizny: zobacz opcje 
poniżej: 
Darowizny pieniężne : proszę 
o wrzucanie kopert z datkami 
do skrzynki pocztowej przy 3 
Chapel Court, Justice Street 
(na dziedzińcu kościoła św. 
Piotra) 
Czeki: proszę o adresowanie 
czeków na RCD TORRY 
SACRED HEART i wrzucanie 
ich do skrzynki pocztowej w 
Church Hall za kościołem 
Najświętszego Serca lub do 
skrzynki przy 3 Chapel Court, 
Justice Street, Aberdeen 
AB11 5HX.  Dziękuję! 
 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  
 

Transmisja 
na żywo 

Mszy 
Świętej 

 
Niedziela: 9.30 (w języku 

angielskim i polskim) 
Niedziela Miłosierdzia 
Bożego: LIVE STREAMING, 
Niedziela 19 kwietnia o 
15.00. Odwiedź stronę 
Świętego Józefa! 

 

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

P omysły na post: 
 
Powstrzymajcie się od 
szybkiego osądzania innych, 
raczej dostrzegajcie w nich 
obecność Chrystusa. 
 
Proszę, módlcie się za dzieci 
w łonie matki 

 

W obecnych 
okolicznościach, kiedy nie 
możemy pójść na mszę, 
mamy czas, żeby modlić się 
za tych którzy są całkowicie 
bezbronni. Możesz to zrobić 
w domu bądź pod szpitalem 
gdzie jest na to wyznaczone 
miejsce.  

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
Podczas Wielkiego Postu Ks. 
Gabor zachęca nas do spędzania 
większej ilości czasu z Bogiem 
na modlitwie.  
W trudnym czasie pandemii 
mamy też możliwość 
praktykowania uczynków 
miłosierdzia i ofiar 
materialnych.  

Rodziny lub małżeństwo lub 
osoby indywidualne prosimy 
o przesyłanie ks. Gaborowi 
zdjęć „Witam wszystkich”, 
które będą zamieszczane w 
biuletynie - taki mały znak, 
że pamiętamy o sobie 
nawzajem w czasach izolacji. 

Niech będzie błogosławiony 
Bóg i Ojciec Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa. On w 
swoim wielkim miłosierdziu 
przez powstanie z martwych 
Jezusa Chrystusa na nowo 
zrodził nas do żywej nadziei: 
do dziedzictwa 
niezniszczalnego i 
niepokalanego, i 
niewiędnącego, które jest 
zachowane dla was w niebie. 
Wy bowiem jesteście przez 
wiarę strzeżeni mocą Bożą 
do  zbawienia, gotowego na 
to, aby się objawić w czasie 
ostatecznym.Dlatego 
radujcie się, choć teraz 
musicie doznać trochę 
smutku przez różnorodne 
doświadczenia. Przez to 
wartość waszej wiary okaże 
się o wiele cenniejsza od 
zniszczalnego złota, które 
przecież próbuje się w ogniu, 
na sławę, chwałę i cześć przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa. 
Wy, choć nie widzieliście Go, 
miłujecie Go. Teraz wierzycie 
w Niego, chociaż nie 
widzieliście. . 

Natomiast wierząc, 
ucieszycie się radością 
niewymowną i pełną chwały 
wtedy, gdy osiągniecie cel 
waszej wiary: zbawienie dusz

 
Alleluja, alleluja, alleluja! 
Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie 
ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli 

 
(J 20,19-31) 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli 
 
Słowa Ewangelii według świętego 
Jana. 
 
Było to wieczorem owego 
pierwszego dnia tygodnia. Tam, 
gdzie przebywali uczniowie, drzwi 
były zamknięte z obawy przed 
Żydami. Jezus wszedł, stanął 
pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój 
wam!”. A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: ”Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i 
Ja was posyłam”. Po tych słowach  

Taca (12/04/20’) 
Parafia (Ang/Pol): £ 291.30 
via Facebook/Bank/Website 
Dziękuję Ci bardzo! 

płatność na 
www.sacredhearttorry.com  

Pamiętaj, że nasz kapłan jest nadal do Twojej dyspozycji. Jeśli 
potrzebujesz spowiedzi lub chcesz przyjąć komunię, skontaktuj się 
z Ojcem Gaborem, który jest zawsze otwarty na twoje potrzeby. 
Sakramenty pozostają niezmienione. 

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 

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

 

http://www.sacredhearttorry.com/
http://www.sacredhearttorry.com/


 
 
W obecnych czasach dużo 
mówi o okresie zamknięcia i 
zakazu spotkań, jako o czasie 
odnowienia, podczas którego 
mamy okazję na 
wprowadzenie religii do 
naszych rodzin, dającą nam 
możliwość połączenia się z 
Bogiem w nowy sposób – w 
domu. To też czas kiedy 
możemy docenić to, że 
mogliśmy chodzić do 
kościoła. 
 
W tym szczególnym, pełnym 
możliwości okresie, pierwsze 
czytanie mówi nam jak 
wyglądała pierwsza 
wspólnota chrześcijańska i 
jak niezwykły wpływ na 
wierzących miał 
zmartwychwstały Chrystus. 
Ówcześni chrześcijanie byli 
pełni radości i entuzjazmu, i 
nie bali się zmienić całego 
stylu ich życia. Dokonywali 
wielkich poświęceń i 
wszystkim co posiadali 
dzielili się ze wspólnotą. 
Zauważcie też, że wszystko to 
działo się w czasie zamieszek 
wewnątrz żydowskiego 
społeczeństwa, tuż po 
ukrzyżowaniu wielu osób, w 
kraju będącym pod okupacją 
rzymską. Co więcej, wśród 
całego tego zamieszania, ci 
sami ludzie, którzy skazali 
Jezusa na śmierć, później 
stawali po stronie Chrystusa, 
ryzykując, aresztowaniem lub 
nawet, tak jak Jezus, stratą 
życia. 
 
 

Dlaczego tak postępowali? 
Ludzi Ci usłyszeli do 
Apostołów nauczanie Jezusa i 
byli świadkami tych samych 
cudów, których również On 
dokonywał. Apostołowie 
bowiem dokonywali tych 
samych niezwykłych rzeczy z 
upoważnienia Jezusa, który, 
jak twierdzili, 
zmartwychwstał. Zatem nowo 
nawróceni zrozumieli, że 
Jezusa nie można zabić, 
dlatego On musi być 
Mesjaszem. Powiedziano im 
również, że muszą jedynie 
pokutować i wierzyć w imię 
Jezusa, aby otrzymać to samo 
życie wieczne. Powiedziano 
im, że nie potrzebują dóbr 
ziemskich, aby być 
szczęśliwymi. Jestem pewien, 
że ci ludzie naprawdę 
pragnęli życia wiecznego, 
więc byli gotowi poświęcić 
wszystko, aby je otrzymać. W 
ten sposób wyłonił się nowy 
porządek wartości, a ludzie 
zaczęli myśleć i żyć w nowy 
sposób. Tak właśnie powstała 
pierwsza wspólnota 
wierzących. Kluczowymi 
hasłami tych społeczności 
były: „Jestem drugi” albo 
„Poświęcam” lub „Mój stary 
styl życia umarł” lub „Chcę 
się odnowić”, a co 
najważniejsze „Wierzę, mam 
nową nadzieję, kocham”. 
 
Tak właśnie wyglądał 
pierwszy Kościół: pełen 
energii i wiary, dosłownie 
zjednoczony na wiele 
sposobów, a co najważniejsze, 
składający się z ludzi, którzy  
 

całkowicie porzucili swój 
stary sposób myślenia i życia, 
a zrobili to, żeby wierzyć w 
nowy sposób, w sposób 
potwierdzający 
zmartwychwstanie. 
 
Po tych kilku tygodniach 
zamknięcia jestem pewien, że 
wiele osób nie może się już 
doczekać powrotu do 
normalności. Jeśli chodzi o 
pracę, to nie ma to takiego 
znaczenia, ale jeśli w 
sprawach duchowych 
wrócicie do miejsca, w 
którym byliście duchowo i 
mentalnie w okresie sprzed 
blokady, to zmarnujecie tę 
szansę na odnowienie, być 
może życiową szansę.... Żeby 
tego uniknąć, wróćmy do 
podstaw: do wiary, nadziei i 
miłości w naszych relacjach z 
Bogiem i między sobą 
nawzajem. 
 
Jednym z głównych punktów 
dzisiejszej Ewangelii jest to, 
że apostołowie muszą wierzyć 
w nowy sposób, nie poprzez 
to co widzą, ale nawet bez 
oglądania, tylko poprzez 
swoje świadectwo. Mają być 
otwarci na wiarę w to, co 
niemożliwe po ludzku: 
zmartwychwstanie. Kardynał 
Suhard powiedział, że sposób, 
w jaki rozpoznajesz 
prawdziwego chrześcijanina, 
polega na tym, że żyje on 
życiem, którego nie można 
wyjaśnić bez przyjęcia za 
fakt, że Bóg istnieje. 

Brzmi to jak wielkie 
wyzwanie, ale nie martwcie 
się. Jeśli wrócicie do podstaw 
i będziecie się ich trzymał, to 
będziecie też na drodze do 
odnowy. Pamiętajcie więc: 
wiara, nadzieja i miłość! 

  

O. Gábor 

(Tlum. BS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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 
                                (BS) 

 


