
 
  

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

(Iz 42,1-4.6-7) 
Chrystus sługą, w którym 
Bóg ma upodobanie 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
To mówi Pan: „Oto mój 
Sługa, którego podtrzymuję, 
Wybrany mój, w którym 
mam upodobanie. 
Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie 
narodom Prawo. 
Nie będzie wołał ni podnosił 
głosu, nie da słyszeć krzyku 
swego na dworze. Nie złamie 
trzciny nadłamanej, nie 
zagasi knotka o nikłym 
płomyku. 
On z mocą ogłosi Prawo, nie 
zniechęci się ani nie załamie, 
aż utrwali Prawo na ziemi, a 
Jego pouczenia wyczekują 
wyspy. Ja, Pan, powołałem 
Cię słusznie, ująłem Cię za 
rękę i ukształtowałem, 
ustanowiłem Cię 
przymierzem dla ludzi, 
światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy 
niewidomym, a żebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, 
z więzienia tych, co 
mieszkają w ciemności”. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren: Pan ześle pokój 
swojemu ludowi. 

   
 
 
Bożego zstępującego jak 
gołębicę i przychodzącego na 
Niego. A głos z nieba mówił: 
„Ten jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
                                  (HM) 
 

 
 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
 

Spowiedź przed Mszą Św o 
godz 13.00. 
 
Mieszkania dostępne do 
wynajęcia zarówno na Eday 
Drive (mieszkanie z dwiema 
sypialniami), jak i na 
dziedzińcu kościoła św. 
Piotra (mieszkanie typu 
studio), porozmawiaj z ks. 
Gabor!  

W IELKIE PODZIĘKOWANIA  dla 
wszystkich którzy wspierali 
parafię i mnie w zeszłym roku. 
Specjalne podziękowania dla 
tych, którzy podczas Mszy świętej 
wykonywali różne posługi, 
organizowali uroczystości 
parafialne, pomagali w 
czyszczeniu kościoła i sali, 
układali kwiaty, tym, którzy 
pomagali gościnnie w Kościele i 
na sali, którzy pomagali przy 
różnych pracach itp. 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

Zapraszamy wszystkch 
chetnych do udziału w drugim 
juz Balu przebierańców  dla 
dzieci, tym razem bedzie 
prowadzic zabawe animatorka z 
duzym doswiadczeniem 
zapraszamy na mini disco i 
wspólną zabawę z Fancy Sensy 
Dancy, tańce, zabawy muzyczno 
ruchowe, zabawy tęczowe z 
uzyciem płachty animacyjnej, 
balonów,  chust szyfonowych 
oraz banki mydlane. Szukamy 
tez osób chetnych do pomocy 
przy organizacji całej imprezy. 
Termin zabawy to 2 luty zaraz 
po mszy na 13.30, jak zawsze 
przynosimy cos do jedzenia i 
picia,wstęp wolny. Zapisy i 
informacje pod numerem 
07482797897 Róża lub Basia ze 
scholi 

 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
Naucz się słuchać Boga 
Pierwszy krok: nie tylko pytaj 
„Czego ja chcę?” ale raczej: 
„Czego chcesz Panie, sługa 
Twój słucha!” 
Drugi krok: powiedz: „Panie 
spraw, aby moje serce 
chętnie słuchało!” 
Trzeci krok:  powiedz: „Panie, 
pomóż mi usłyszeć nawet to 
co niemożliwe!” 
Czwarty krok:  powiedz: 
„Panie, wskaż przez Ducha 
Świętego te słowa w Biblii, 
które konkretnie do mnie 
mówisz, i potwierdź je w 
moim codziennym życiu!” 

 

Oto program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 
                                   (HM) 
Wspólnota Serca Jezusa 
otwarte spotkanie w  2, 3 i 4 
piątek miesiąca w kościele o 
godz. 18.00 
Witamy wszystkich! Pozwól 
nam się odnowić! 

 
(Dz 10,34-38) 
Jezus został namaszczony 
Duchem Świętym 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Gdy Piotr przybył do Cezarei, do 
domu Korneliusza, przemówił: 
„Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na 
osoby. Ale w każdym narodzie 
miły jest Mu ten, kto się Go boi 
i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, 
zwiastując im pokój przez 
Jezusa Chrystusa. On to jest 
Panem wszystkich. Wiecie, co 
się działo w całej Judei, 
począwszy od Galilei, po 
chrzcie, który głosił Jan. Znacie 
sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem 
Świętym i mocą. Przeszedł On, 
dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła, dlatego że Bóg 
był z Nim”.  
 
Oto słowo Boże 

 
Alleluja, alleluja,Alleluja. 
Otwarło się niebo i zabrzmiał 
głos Ojca: 
To jest mój Syn umiłowany. 
Jego słuchajcie. 

 
(Mt 3,13-17) 
Chrzest Jezusa 
 
Słowa Ewangelii według św. 
Mateusza. 
 
Jezus przyszedł z Galilei nad 
Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc: 
„To ja potrzebuję chrztu od 
Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie?” 
Jezus mu odpowiedział: 
„Pozwól teraz, bo tak godzi 
się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe”. Wtedy Mu 
ustąpił. 
A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. 
A oto otworzyły Mu się 
niebiosa i ujrzał Ducha  

                Taca (05/01/20’)) 
Polska: £ 123.81 
Reszta Parafii: £ 86.43 
Total:  £ 210.24 
Dziękuję bardzo ! (Ks.G.) 

 
 
dostępny również u ks. Gabor 

Jesteś w szpitalu? Powiadom ks. Gabor, aby on lub 
kapelan szpitala mogli cię odwiedzić! Dziękuję ! 

Renowacja budynku : otwór w podłodze baru w holu musi 
zostać naprawiony (wycena w trakcie) 
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Telephone: Parish Office: 1224626359/01224621581 
Email : shtaberdeen@gmail.com 
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Chrzest Pański 
 
Wciąż mamy początek 
nowego roku. Dodaliśmy 1 do 
liczby 2019 i otrzymaliśmy 
2020. Ale czy nowy rok 
powinien dotyczyć tylko 
nowej liczby? Jeśli tak, to 
dlaczego nie nazwiemy w tym 
roku „kolejnym rokiem”, 
życząc sobie: „Szczęśliwego” 
kolejnego roku? Myślę, że 
nowy rok powinien być 
naprawdę NOWYM Rokiem. 
Dla mnie słowo „nowy” 
dotyczy jakości, a nie ilości. 
Gdy samochód jest nowy, jego 
cena jest również wyższa, 
ponieważ jego jakość jest 
lepsza niż jakość starszej 
wersji. 
 
Kiedy więc myślę o tym roku 
jako o nowym roku, skupiam 
się na tym, jak bardzo Bóg 
mnie kocha i na jakości mojej 
miłości do Boga, abym mógł 
kochać innych tak samo Bóg 
ich kocha. W przeciwnym 
razie nowy rok będzie 
oznaczał jedynie, że jestem o 
rok dalej od czasów Jezusa, a 
nawet od samego Jezusa. 
Albo odnowicie wasza relację 
z Nim i zbliżycie się do Niego 
i  innych ludzi, albo nastąpi 
regres waszej relacji z 
Jezusem. Jeśli chodzi o 
Jezusa, nie ma stagnacji. Bóg 
mówi w Apokalipsie Św. Jana: 
„A tak, skoro jesteś letni i ani 
gorący, ani zimny, chcę cię 
wyrzucić z mych ust” (Ap 
3:16). 
 
Dla mnie odnowienie mojej 
relacji z Bogiem oznacza 
ciągłą przemianę mojego 
serca poprzez ukorzenie się 
przed Nim i odnowienie  

mojego oddania wobec Niego, 
słuchanie Go, podążanie za 
Jego przesłaniem z miłości 
oraz zbliżanie się do Boga, 
naszego Ojca w Jezusie i 
Duchu Świętym, abym mógł 
coraz bardziej Go kochać i 
bliźnich. Zdecydowanie nie 
chcę myśleć, że to nowy rok, 
tylko dlatego, że to nie 2019, 
ale 2020. Nie chcę, żeby to 
była tylko liczba. Bez 
wewnętrznej transformacji i 
odnowienia mojej relacji z 
Bogiem nie jest to dla mnie 
nowy rok, ale kolejny rok. 
 
W dzisiejszej Ewangelii 
słyszeliśmy o chrzcie Jezusa. 
To nasze noworoczne 
odnowienie zawiera się w 
opisie chrztu Jezusa, który 
daje nam przykład, jak 
rozpocząć lub odnowić naszą 
relację z Ojcem przez Ducha. 
Poprzez pozwolenie Janowi na 
ochrzczenie Go, Jezus mówi 
nam, że my też mamy 
odnowić naszą więź z Ojcem, 
że powinniśmy żałować za 
nasze grzechy, które 
wyrażamy poprzez chrzest, 
żeby otrzymać Boże 
przebaczenie udzielone przez 
chrzest, że powinniśmy 
wyrzec się Szatana (co jest 
podstawowym warunkiem 
chrztu) i zaakceptować, że 
jesteśmy dziećmi Ojca 
niebieskiego, który oznajmia 
to z chmur: „To jest mój Syn 
Umiłowany i Jego słuchajcie”. 
Uwielbiam te słowa Ojca, 
ponieważ wiem, że On także 
mi mówi te słowa, ponieważ 
jestem Jego umiłowanym 
Synem właśnie poprzez mój 
chrzest, więc jestem także 
Jego ukochanym dzieckiem. 
Nie jestem tylko Jego 
dzieckiem, które On kocha, 
ale Jego ukochanym  

dzieckiem, bardzo 
kochanym(!)  dzieckiem. To 
jest nasza prawdziwa 
tożsamość i musicie to 
wiedzieć, kiedy odnawiacie 
swoje zobowiązanie wobec 
Niego. Pokuta, otrzymanie 
przebaczenia, wyrzeczenie się 
szatana, wyrzucenie zła i 
poznanie waszej prawdziwej 
tożsamości jako ukochanego 
dziecka Ojca, są także 5 
kluczami do wolności, które 
rozważaliśmy w październiku 
ubiegłego roku podczas 
konferencji o Modlitwie 
Uwolnienia. 
 
W tym roku rozpocząłem 
odnowę przede wszystkim od 
postu, który przeprowadzam 
w sposób opisany w Biblii. 
Przyjrzałem się też 
wskazówkom z Pisma 
Świętego, w jaki sposób 
bardziej efektywnie 
wykorzystywać mój czas, 
talent i skarby na chwałę 
Bożą. Te trzy wartości: czas, 
talenty i skarb! Ponieważ nie 
chcę dzielić się z tobą tylko 
moją herbatą po Mszy św. w 
sali, ale chcę również dać ci 
mój czas, talenty i skarb, tak 
jak uczy tego Biblia i Duch 
Święty. I mam nadzieję, że ty 
również podzielisz się również 
tymi trzema rzeczami, 
ponieważ Bóg błogosławi 
tym, którzy dają z radością! 
 
A zatem, uczyńmy ten rok 
nowym, odnawiając nasze 
zobowiązania, które 
podjęliśmy podczas chrztu i 
wprowadźmy je w życie w 
sposób bardziej radykalny niż 
kiedykolwiek wcześniej. 
 
Dlatego teraz odnowimy 
nasze zobowiązanie do chrztu. 

(O. G.) 

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

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. 

Nad Jordanem 
1.Nad Jordanem, w cieniu 
rozłożystych drzew, 
tam gdzie rzeka wolno toczy 
wody swe, 
prorok dzieje przepowiada, 
lud wybrany Boży jest. /x2 

Ref. Święty, nadchodzi 
Święty, prostujcie ścieżki, 
pagórki równajcie. 

Święty, nadchodzi Święty, 
pokutę czyńcie, na twarze 
padajcie. 

2.Gdy nad młodym cieślą 
uniósł swoją dłoń, Pan 
Zastępów głosem swym 
przemówił doń, poznał 
prorok, że dziś właśnie, życie 
jego spełnia się. /x2 
 
 

Duchu Święty, Tchnienie 
Ojca 
1. Duchu Święty, Tchnienie 
Ojca, Dawco życia. 
Duchu Święty, Źródło wody 
żywej w nas. 

Tak pragniemy Ciebie Panie, 
jak spękana ziemia deszczu, 
jak pustynia kropli wody, 
Duchu, przyjdź. 

2. Duchu Święty, Tyś 
Mądrością niezmierzoną. 
Duchu Święty, Ty oświetlasz 
drogi nam. 

I prowadzisz nas do domu, 
gdzie mieszkanie przed 
wiekami przygotował dla nas 
Ojciec, Duchu, przyjdź. 

 
 

Tak pragniemy Ciebie, Panie, 
jak spękana ziemia deszczu, 
jak pustynia kropli wody, 
Duchu, przyjdź. 
 
 
Kiedyś wino i chleb   
Ref. Kiedyś wino i chleb   
Teraz ciało i krew   
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   

Ref. Kiedyś wino i chleb   
Teraz ciało i krew   
Możesz wierzyć lub nie   
To naprawdę dzieje się 

2. Wypatrujesz co dnia   
Czekasz na jakiś znak   
A ja przypomnę że   
W ciszy i przy blasku świec   
cud największy dzieje się   
 
 

Jesteś życiem mym 
Jesteś życiem mym, więc 
każdy ruch robię w Tobie 
Jezu, 
Ty pozwalasz wciąż oddychać 
mi (przeponą). 
Jesteś drogą mą, więc każdy 
krok stawiam w Tobie Jezu 
Ty pozwalasz wciąż oddychać 
mi. 
  
Ref: Fale Twojej łaski Panie, 
Gdzie nie spojrzę tam wciąż 
widzę Cię! 
Twa miłość mnie uwiodła, 
Jezu jakże to możliwe jest? 
 
 

Niechaj zstąpi Duch Twój 
Niechaj zstąpi Duch Twój i 
odnowi ziemię 
Życiodajny spłynie deszcz, na 
spragnione serce 
Obmyj mnie i uświęć mnie, 
Uwielbienia niech popłynie 
pieśń. 

Ref. Chwała Jezusowi, który 
za mnie życie dał! 
Chwała temu który pierwszy 
umiłował mnie! 
Jezus, tylko Jezus Panem jest. 
 
 
 
 

 

PDF Compressor Free Version 


