
 

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

(Syr 3,17-18.20.28-29) 
Bóg miłuje pokornych 
 
Czytanie z Księgi 
Syracydesa. 
 
Synu, z łagodnością wykonuj 
swe sprawy, a każdy, kto jest 
prawy, będzie cię miłował. O 
ile wielki jesteś, o tyle się 
uniżaj, a znajdziesz łaskę u 
Pana. Wielka jest bowiem 
potęga Pana i przez 
pokornych bywa chwalony. 
Na chorobę pyszałka nie ma 
lekarstwa, albowiem 
nasienie zła w nim zapuściło 
korzenie. Serce rozumnego 
rozważa przypowieści, a 
ucho słuchacza jest 
pragnieniem mędrca. 
 
Oto słowo Boże 
 

 
 
Refren: Ty, dobry Boże, 
biednego ochraniasz. 
 

 
(Hbr 12,18-19.22-24a) 
Stare i nowe przymierze 
 
Czytanie z Listu do 
Hebrajczyków. 
 
Bracia: 
Nie przystąpiliście do 
dotykalnego i płonącego 
ognia, do mgły, do ciemności 
i burzy ani też do grzmiących  

 

 
 
od ciebie nie był zaproszony 
przez niego. Wówczas przyjdzie 
ten, kto was obu zaprosił, i 
powie ci: »Ustąp temu 
miejsca«; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie 
miejsce.Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. Wtedy 
przyjdzie gospodarz i powie ci: 
»Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej«; i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony”. 
Do tego zaś, który Go zaprosił, 
rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo 
wieczerzę, nie zapraszaj swoich 
przyjaciół ani braci, ani 
krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni 
nawzajem nie zaprosili, i 
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy 
urządzasz przyjęcie, zaproś 
ubogich, ułomnych, chromych i 
niewidomych. 
A będziesz szczęśliwy, ponieważ 
nie mają czym tobie się 
odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy 
zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                 (HM) 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć? 
 

 

S powiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00 lub umawiana 
indywidualnie. 
K omunia dla chorych w 
domu - zgłoś księdzu lub 
szafarzowi. 

N azywany i uzdolniony! 
Kurs rozeznania (odkrycia) 
charyzmatycznego 
prowadzony przez ks. Gabora. 
Charyzmaty to różne dary 
Boże dla wszystkich, 
wskazujące konkretne 
sposoby, w jakie Bóg próbuje 
działać przez ciebie dla 
korzyści innych. 2-3 
listopada 2019. Więcej 
informacji na tablicy 
ogłoszeń! (O.G) 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

G rupa matek: we wtorki, 
10.00-12.00, w sali. 
Zapraszamy wszystkie chętne 
mamy z dziećmi i z własnymi 
przekąskami.  (O. G) 

S tudium biblijne - odbędzie 
się w parafii św. Józefa już 
we wrześniu! Sprawdź tablicę 
ogłoszeń! (O.G) 

Z bliżają się intensywne 
rekolekcje dla mężczyzn i 
kobiet! Sprawdź tablicę 
ogłoszeń! (O.G) 
 
 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
ZAWIERZ SIĘ SERCU 
JEZUSA w pierwsze piątki 
miesiąca zapraszamy na 
Mszę (18:00) z 
nabożeństwem do 
Najświętszego Serca 
6 września 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :  

  
ODNOWA I CZAS ŁASKI 
EUCHARYSTIA I 
DOŚWIADCZANIE BOGA 
ŻYWEGO 
W 2gi piąteki miesiąca 
zapraszamy na nowe 
wydarzenie ewangelizacyjne 
“ Parish renewal for all” 
18:00-19:00  Msza Św.  z 
udziałem wspólnoty 
polsko-szkockiej ( Osobiste 
przeżywanie Słowa Bożego i 
dzielenie się; własne 
intencję) 19:00-19:30 Czas 
łaski;  adoracja, modlitwa 
wstawiennicza 
19:30—20:30 po 
wszystkim poczęstunek 

                        (HM) 

trąb i do takiego dźwięku  
słów, iż wszyscy, którzy go 
słyszeli, prosili, aby do nich 
nie mówił. 
Wy natomiast przystąpiliście 
do góry Syjon, do miasta 
Boga żyjącego, Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej 
liczby aniołów, na uroczyste 
zebranie, do Kościoła 
pierworodnych, którzy są 
zapisani w niebiosach, do 
Boga, który sądzi wszystkich, 
do duchów sprawiedliwych, 
które już doszły do celu, do 
pośrednika Nowego 
Testamentu, Jezusa. 
dziećmi. Jakiż to bowiem syn, 
którego by ojciec nie karcił? 
Wszelkie karcenie na razie 
nie wydaje się radosne, ale 
smutne, potem jednak 
przynosi tym, którzy go 
doświadczyli, błogi plon 
sprawiedliwości. Dlatego 
wyprostujcie opadłe ręce i 
osłabłe kolana. Czyńcie 
proste ślady nogami  
 
Oto słowo Boże. 

 

 
Alleluja, alleluja, 
alleluja.Weźcie moje jarzmo 
na siebie i uczcie się ode 
Mnie,  
bo jestem cichy i pokorny 
sercem. 

 
(Łk 14,1.7-14) 
Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, 
będzie wywyższony 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Łukasza. 
 
Gdy Jezus przyszedł do domu 
pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat 
spożyć posiłek, oni Go 
śledzili. I opowiedział 
zaproszonym przypowieść, 
gdy zauważył, jak sobie 
wybierali pierwsze miejsca. 
Tak mówił do nich: ”Jeśli cię 
kto zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca, 
by czasem ktoś znakomitszy  

                Taca (18/08/19’) 
Polska: £ 36.30 
Kolekcja do remontu 
budynków: £46  
Reszta Parafii: £ 180.96 
Dziękuję bardzo! (O.G) 

Uzdrowienie w katedrze: 5 
września(Czw ), godz. 19–20 

 

Wykonane prace:  System CCTV został zainstalowany przed 
kościołem, aby powstrzymać wandalizm (koszt 223,99 £ + 
robocizna). chwasty usunięte ze ścieżek wokół kościoła przez 
miejscowego starszego parafiana, a żywopłoty i kwiaty odświeżone 
przez polską społeczność. 
Prace do wykonania: badanie wilgotności ścianki wyżej, usuwanie 
roślinności dachu; (O. G) 

Clergy: Parish Priest: O. 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 MOZOLEWSKI (KM) KSIĄDZ GABOR (O..G) 

 

http://www.sacredhearttorry.com/


 
Pewni amerykańscy turyści 
raz odwiedzili dom 
Beethovena w Niemczech. 
Młoda kobieta usiadła na 
fortepianie wielkiego 
kompozytora i zaczęła grać 
jego Sonatę Księżycową. Gdy 
skończyła, zwróciła się do 
dozorcy Muzeum i 
powiedziała: "Przypuszczam, 
że wielu muzyków odwiedza 
to miejsce co roku." "Tak" 
odpowiedział. "Paderewski 
był tu w zeszłym roku." I czy 
grał n fortepianie 
Beethovena? Dozorca 
Muzeum odpowiedział cicho, 
nie, powiedział, że nie jest 
godny.” 
Cóż, patrząc na własne 
słabości, na moje wybujałe 
ego, czuję też, że nie jestem 
wiarygodną osobą, aby mówić 
o pokorze. Jednak my kapłani 
nadal mamy ciągle głosić 
dobrą nowinę, nawet gdy 
jesteśmy niegodni, ponieważ 
nie promujemy siebie, ale 
Jezusa, naszego Zbawiciela. 
Więc co Jezus myśli o pokorę 
w czytaniu Ewangelii. Mówi, 
że każdy, kto się wynosi, 
będzie poniżony, a człowiek, 
który sam się poniża, będzie 
wyniesiony (zob. werset 11) 
Tak pokorni to ci, którzy nie 
wywyższają się, którzy nie 
stawiają siebie w centrum 
uwagi, z pozycji siły, lub nie 
myślą o sobie więcej niż to, 
kim naprawdę są i nie 
manipulują ludzi by myśleli o 
nich jak są cudowni. Zamiast 
tego pokorna osoba 
sprowadza się na ziemię, do 
poziomu skąd ona pochodzi. 
W j. ang. słowo "pokora" 
pochodzi od słowa "humus" 
lub „ziemia”.  
Ale pytanie brzmi: "przed kim 
należy uczynić się niskim, 
Bogiem  czy człowiekiem  

lub obu?" Nigdzie Biblia nie 
mówi, że powinieneś pozwolić 
ludziom traktować Cię jak 
pył. Pokora mówi o stawaniu 
w pokorze przede wszystkim 
przed Bogiem; wypróżnij twój 
umysł i serce ze swoich 
egoistycznych i  nieczystych 
czasami dziecinnych myśli, 
lub z gniewu, swoich uraz,, 
niechęci i przestań 
zachowywać się niedojrzale 
pozwalając Bogu zająć 
miejsce; pozwól Jego Duchowi 
napełnić swój umysł i serca 
aby to On kierował twoimi 
decyzjami, zachowaniem i 
słowami, tak by przez 
wszystko to On był uwielbiony 
i na Nim kierowała się uwaga 
wszystkich ludzi a nie na 
tobie. 
Oznacza to również, że jeśli 
Bóg chce, abyś powiedział 
ludziom coś, czego nie chcą 
usłyszeć mówisz im to 
wierząc w to, że Bóg oczekuje 
od ciebie tego. Jeśli ludziom 
nie podoba się Boże 
przesłanie, które przychodzi 
od ciebie mogą powiedzieć, 
że nie jesteś pokornym 
człowiekiem i że jesteś 
arogancki, a mogą nawet 
powiedzieć: "kim sądzisz, że 
jesteś", ale to ich problem, 
ponieważ w oczach Boga 
jesteś  pokorną osobą, która 
przekazuje Jego wiadomość. 
Jednakże, aby znieść te ataki, 
musisz umrzeć dla własnego 
ego, dla siebie (por. gal 2:20). 
Jest to czasami największe 
wyzwanie zarówno dla 
rodziców, kiedy dyscyplinują 
swoje dzieci a one werbalnie, 
ich upokarzają lub gdy kapłan 
głosi sprzeciwiając się 
obecnej kulturze, i wszyscy 
którzy są odpowiedzialni za 
duchowy rozwój innych. Ale 
nigdy nie powinniśmy 
rozpaczać, zniechęcać się,  

gdy ktoś wyzwala twoje ego, 
aby się bronił (por. 2 kor 
4:8-10; Łukasz 12:11-13). 
Pokora również uwalnia cię 
do pełnienia woli Bożej. 
Zatem z tego punktu widzenia 
pokora jest naszą drogą do 
prawdziwej wewnętrznej 
wolności, ponieważ 
prawdziwa wolność nie 
oznacza, że można robić co 
się chce, lecz wolność by 
robić to, co Bóg Ojciec chce. 
Jeśli nie czujesz, że jesteś 
wolny, by pełnić Jego wolę, bo 
boisz się czegoś stracić, np. 
swoją reputację lub 
niektórych znajomych, 
nabierz odwagi (por. Mt 
16:26, w) bo Często to, czego 
się obawiasz, nie jest tak 
katastrofalne, jak myślisz. 
Największą bronią naszego 
duchowego wroga jest 
sprawienie byś się bał i kusi 
do manipulacji ludźmi, ale 
opieraj się złu a ucieknie od 
ciebie (por. list Jakuba 6:4). 
Ostatecznie omawiając, 
mamy być pokorni nie dla 
samej pokory nie mamy być 
pokorni, aby ludzie mogli 
widzieć, jak pokorni jesteśmy, 
ale pokorni dla uwielbienia 
Bożej miłości i miłosierdzia. 
Prawdziwie pokorna osoba 
zachowuje się jak kanał Boga; 
mówi i postępuje z miłością i 
miłosierdziem Ojca w sercu i 
myślach, aby ludzie mogli 
oddać chwałę Ojcu samemu 
(por. Mt 5:15-16, od), 
ponieważ on jest jedynym 
źródłem wszystkiego, co jest 
dobre, cnotliwe i czci godne 
(list do Filipian 4:8-18, patrz 
także czytanie z dnia 
wspomnienia Św Augustyna, 
Mt 23:8-12), ciesząc się tym 
przekazujemy to. Katechizm 
przypomina nam w par. 559, 
że Jezus zawsze odmawiał 
próbom czynienia go królem, 
bo zawsze chciał oddać  

   chwałę naszemu Ojcu 
niebieskiemu. Był również 
twarzą Ojca (J 12:45 i j 14:9).  
Tak więc pokorne życie nie 
jest pozbawione prób ale na 
końcu czasów to pokorni 
będą wyniesieni przez Ojca i 
będą mieli udział w chwale 
Jezusa w wieczności (Mt 
23:12; List do Rzymian 8:17; 
Filipian 2:9ff; 1 P 5:6-10). 

                  (KM) 
 

  
MÓDL SIE Z PAPIEZEM 
 
Za Rodziny: 
Aby rodziny, przez życie modlitwy i 
miłości, stawały się coraz lepszymi 
“szkołami prawdziwego wzrostu 
człowieczeństwa”.

 

   
Aplikacja do modlitwy 

 
 

 
 
Ref. 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. 
 
                                  (HM) 
 
 
 

1. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie,  
jak Dawid śpiewać chcę. /bis. 
Jak Dawid, jak Dawid,  
jak Dawid śpiewać chcę. /bis 
 
2. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, -jak Dawid klaskać 
chcę... 
 
3. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, -jak Dawid wielbić 
chcę... 
 
4. Gdy Boży Duch wypełnia 
mnie, -jak Dawid skakać 
chcę... 
 
Ofiaruje 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 jeteś 
mój, aż na wieki 
Oto moje serce przecież wiesz 
Miłość Twoja niech umocni 
mnie 
 
 
Ref. Kiedyś wino i chleb  
Teraz ciało i chleb   
Możesz wierzyć lub nie   
To naprawdę dzieje się  
 
1. Ciągle czekasz na cud, 
Niespokojny twój duch   
A ja przypomnę że   
W ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się  
 
2. Wypatrujesz co dnia 
Czekasz na jakiś znak 
A ja przypomnę że 
W ciszy i przy blasku świec 
cud największy dzieje się 
 

Będę wielbić Cię 
1. Moją prawą ręką będę Cię 
uwielbiał,  
Moją lewą ręką będę wielbił 
Cię. 
Moją prawą nogą będę Cię 
uwielbiał, 
Moją lewą nogą będę wielbił 
Cię 
 
Ref. Chwalimy Cię, 
Błogosławimy Cię,  
Wielbimy Cię, Wysławiamy 
Cię. 
 
2. Całym moim sercem będę 
Cię uwielbiał,  
Całą moją duszą będę wielbił 
Cię 
Całym mym umysłem będę 
Cię uwielbiał,  
Całym moim życiem będę 
wielbił Cię 
 
1. Jak się nie bać, powiedz jak 
Kiedy w strachu żyje świat 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak uwierzyć, powiedz mi 
Kiedy już nie wierzę w nic 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak mam kochać, powiedz jak 
Kiedy rani mnie mój brat 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak być dobrym, powiedz mi 
Kiedy świat jest taki zły 
Zaufaj Panu już dziś 
Ref: Zaufaj Panu już dziś! 
Zaufaj Panu już dziś! 
 
2. Jak mam walczyć, powiedz 
jak 
Kiedy silnej woli brak 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak pokonać własny grzech 
Kiedy pokus tyle jest 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak się cieszyć, powiedz mi 
Kiedy płyną gorzkie łzy 
Zaufaj Panu już dziś 
Jak do ładu z sobą dojść 
Kiedy siebie mam już dość 
Zaufaj Panu już dziś 
 
                                  (BS) 



 


