
 
  

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

(Iz 49,3.5-6) 
Sługa Boży światłością całej 
ziemi 
 
Czytanie z Księgi proroka 
Izajasza. 
 
Pan rzekł do mnie: „Tyś 
sługą moim, Izraelu, w tobie 
się rozsławię”. 
Wsławiłem się w oczach 
Pana, Bóg mój stał się moją 
silą. A teraz przemówił Pan, 
który mnie ukształtował od 
urodzenia na swego sługę, 
bym nawrócił do Niego 
Jakuba i zgromadził Mu 
Izraela. 
I mówił: „To zbyt mało, iż 
jesteś mi sługą dla 
podźwignięcia pokoleń 
Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela. 
Ustanowię cię światłością 
dla pogan, aby moje 
zbawienie dotarło aż do 
krańców ziemi”. 
 
Oto słowo Boże. 

 
Refren:Przychodzę, Boże, 
pełnić Twoją wolę.

 
(1 Kor 1,1-3) 
Paweł apostołem Jezusa 
Chrystusa 
 
Początek Pierwszego listu 
świętego Pawła Apostoła do 
Koryntia 

 
 
 
 
 
spoczywającego nad Nim, jest 
Tym, który chrzci Duchem 
Świętym». 
Ja to ujrzałem i daję 
świadectwo, że On jest Synem 
Bożym”. 
 
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. 
Gaborem !  
 

Renowacja budynku: dziura 
w podłodze baru musi zostać 
naprawiona (wycena jest 
uzyskiwana), sufit hali musi 
zostać naprawiony 
(wyceniony na 250 £), 
musimy wprowadzić ciepłą 
wodę do naszych toalet. 
Potrzebna jest nowa 
dmuchawa ciepła, aby 
przyspieszyć ogrzewanie w 
hali. 

Usłyszałeś „głos” w 
swoim sercu i chcesz 
więcej?  

Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w drugim 
juz Balu przebierańców  dla 
dzieci, tym razem będzie 
prowadzić zabawę animatorka z 
dużym doświadczeniem 
zapraszamy na mini disco i 
wspólną zabawę z Fancy Sensy 
Dancy, tańce, zabawy muzyczno 
ruchowe, zabawy tęczowe z 
użyciem płachty animacyjnej, 
balonów,  chust szyfonowych 
oraz banki mydlane. Szukamy 
też osób chętnych do pomocy 
przy organizacji całej imprezy. 
Termin zabawy to 2 luty zaraz 
po mszy na 13.30, jak zawsze 
przynosimy coś 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? 
Nowa tożsamość 

Często, gdy jesteśmy gotowi 
zacząć coś nowego lub 
pozbyć się złego nawyku, 
tworzymy plan oparty na tym, 
co  chcemy zrobić. Zamiast 
tego powinniśmy zacząć od 
celów opartych na tym kim 
jest nasz Bóg i kim 
chcielibyśmy się stać. 
Mówienie: "Mam zamiar 
wziąć udział w maratonie" 
opiera się na tym, co chcesz 
zrobić. Ale gdybyś 
powiedział: "Jestem tak 
cudownie i niezwykle 
stworzony, że dzięki Bożej 
sile chcę zostać biegaczem" 
opiera się na tym, kim jest 
Bóg i kim ty pragniesz się 
stać. To jest cel oparty na 
tożsamości. Kto musi być 
umieszczone przed co .  
 

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! 

Paweł, z woli Bożej powołany 
na apostoła Jezusa 
Chrystusa, i Sostenes, brat, 
do Kościoła Bożego w 
Koryncie, do tych, którzy 
zostali uświęceni w Jezusie 
Chrystusie i powołani do 
świętości wespół ze 
wszystkimi, którzy na 
każdym miejscu wzywają 
imienia Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, ich i naszego 
Pana. 
Łaska wam i pokój od Boga 
Ojca naszego i od Pana 
Jezusa Chrystusa. 
 
Oto słowo Boże 

 
Alleluja, alleluja,Alleluja. 
 
Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało między nami. 
Wszystkim, którzy Je przyjęli, 
dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi. 
 
 

 
(J 1,29-34) 
Duch Święty spoczął na 
Jezusie 
 
Słowa Ewangelii według 
świętego Jana. 
 
Jan zobaczył Jezusa, 
nadchodzącego ku niemu, i 
rzekł: „Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym 
powiedziałem: «Po mnie 
przyjdzie Mąż, który mnie 
przewyższył godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie». Ja 
Go przedtem nie znałem, ale 
przyszedłem chrzcić wodą w 
tym celu, aby On się objawił 
Izraelowi». 
Jan dał takie świadectwo: « 
Ujrzałem Ducha, który jak 
gołębica zstępował z nieba i 
spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale ten, 
który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: «Ten, nad którym 
ujrzysz Ducha zstępującego i  

                Taca (12/01/20’)) 
Polska: £ 104 
Reszta Parafii: £ 158.50 
Total:  £ 262.50 
Dziękuję bardzo ! (Ks.G.) 

 
 
dostępny również u ks. Gabor 

Jesteś w szpitalu? Powiadom ks. Gabor, aby on lub 
kapelan szpitala mogli cię odwiedzić! Dziękuję ! 
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Kiedy przygotowywałem się 
do dzisiejszej homilii, 
prosiłem Pana, aby pokazał 
mi, co chce nam powiedzieć. 
I stało się dla mnie bardzo 
jasne, że chce, abym mówił o 
gromadzeniu się i jedności. 
Ten temat był 
niezwykle silny w moich 
myślach, a potem, gdy 
oglądałem pierwszą część 
wspaniałej serii biskupa 
Roberta Barrona 
o katolicyzmie, w której 
powiedział, że Jezus został 
wysłany, aby zebrać 
rozproszone plemiona Izraela, 
wziąłem to za potwierdzenie. 
Gromadzenie jest jednym z 
najważniejszych celów naszej 
misji jako Chrześcijan. 
W oparciu o Stary Testament 
naród żydowski miał około 4 
oczekiwań wobec Mesjasza,: 
że On zgromadzi razem lud 
Boży (ks. Powtórzonego 
Prawa 4: 23-27; 28: 58-68; 
30: 1-3; Psalm 106: 47; ks. 
Jeremiasza 3:17), że Mesjasz 
oczyści Świątynię Boga (por. 
ks. Rodzaju 2, 10-14; ks. 
Jeremiasza 7: 4, por. Psalm 
48), że pokona wrogów 
narodu Żydowskiego i uwolni 
go (ks. Kapłańska 36: 14-17) i 
ostatecznie ustanowi 
Królestwo Boże (1 ks. 
Królewska 2:45; Psalm 89: 
29.36-37; ks. Ezechiela 37:25; 
2 ks. Samuela 7: 13.16; ks. 
Izajasza 9: 7). Jezus spełnił 
wszystkie te oczekiwania, ale 
nie tak, jak ludzie tego 
chcieli. 
Chciałbym skoncentrować się 
na misji gromadzenia ludu 
przez Mesjasza, która jest 
również podstawą naszej 
własnej misji; naszej misji 
wobec członków rodziny i 
ludzi wokół nas.  

Izajasz w pierwszym czytaniu 
jest tego dobrym przykładem. 
Mówi ocalałym z Izraela, że 
Bóg powołał go aby 
odbudować plemiona Jakuba i 
zebrać lud Izraela z powrotem 
do Boga w duchowej jedności 
z Bogiem. 
 
Żyd z pierwszego wieku, w 
czasach Jezusa, oczekiwał, że 
Mesjasz zgromadzi i ponownie 
zjednoczy lud Izraela. Jezus 
rozpoczyna swoją misję 
gromadzenia od Swojego 
chrztu w rzece Jordan, o 
którym znowu słyszymy 
dzisiaj. Jest to znaczący 
początek dla Jego misji, 
ponieważ przez chrzest Jezus 
deklaruje się, że całkowicie 
oddaje się Ojcu. My oddajemy 
się Ojcu przez chrzest jako 
znak naszego zobowiązanie do 
odwrócenia się od 
wszystkiego, co dzieli nas od 
Boga Ojca, i przez to jesteśmy 
zjednoczeni z Nim, bez tej 
jedności z Ojcem nie możemy 
gromadzić ludzi dla Niego. 
Dlatego odnowiliśmy nasze 
zobowiązanie z Chrztu 
Świętego w ostatnią 
niedzielę. 
 
Kluczowym momentem chrztu 
Jezusa jest zstąpienie Ducha 
Świętego; i deklaracja Ojca, 
że On jest Jego umiłowanym 
Synem. To jest znaczące, 
ponieważ oznacza, że Jezus 
gromadzi ludzi z powrotem do 
Boga przez mądrość i moc 
Ducha Świętego. Wiemy, że 
Duch Święty jest Duchem 
jedności, i wiemy również, że 
jesteśmy dziećmi Bożymi, 
przez Ducha Świętego w nas. 
Święty Paweł mówi (Rzymian 
8:15), że otrzymaliśmy Ducha 
przybrania za synów, w 
którym możemy wołać „Abba, 
Ojcze!”  

Tak więc absolutnie 
potrzebujemy Ducha 
Świętego do naszej misji 
gromadzenia. Jezus jest 
pewny w swojej najgłębszej 
świadomości, że jest 
umiłowanym Synem Boży. 
Jako taki gromadzi On ludzi, 
przypominając im również o 
ich dawno zapomnianej 
tożsamości, mianowicie że są 
także dziećmi Boga, a Bóg 
jest ich Ojcem w niebie. Jezus 
przypomina nam o naszej 
tożsamości jako umiłowanych 
dzieci, kiedy okazuje 
miłosierdzie cudzołożnej 
kobiecie i kiedy wzywa 
uczniów nazywając ich 
dziećmi (Jan 13:33). 
Jeśli jesteśmy dziećmi 
Bożymi, oznacza to, że jako 
wspólnota kościoła jesteśmy 
także rodziną. Kościół jest 
rodziną Bożą, w której 
członkowie powinni 
traktować się jak bracia i 
siostry. Tylko gdy traktujecie 
innych, którzy nie są waszymi 
krewnymi, tak jakby byli 
waszymi braćmi i siostrami 
promujecie gromadzenie i 
jedność. Wydaje mi się, że 
przez większość czasu żyjemy 
tak, jakbyśmy stracili naszą 
prawdziwą tożsamość dzieci 
Bożych, pomimo tego, że 
myślimy o sobie jako o Jego 
dzieciach. Dlaczego tak 
uważam? Bo większość z nas 
nie wita innych, gdy 
spotykamy się nawet w 
Kościele, ale odwraca wzrok 
lub mija ich. W kościele lub 
społeczności, w których nie 
traktujemy innych jak swoich 
braci i sióstr, stajemy się 
obojętni wobec innych lub ich 
rywalami, i negatywizm, brak 
jedności stopniowo wkrada 
się w nasze myślenie i 
sposób, w jaki traktujemy 
innych. 

W tym roku po raz kolejny 
postawmy naszą relację z 
Bogiem, naszym Ojcem i Jego 
rodzicielską miłością do 
każdego z nas jako pierwszy 
priorytet i wzywajmy Ducha 
jedności, aby napełnił nas i 
odnowił naszą tożsamość jako 
umiłowanych dzieci Bożych, 
tak więc idźcie aby gromadzić 
z Jezusem, ponieważ 
ktokolwiek nie zbiera z 
Jezusem, rozprasza (Mt 
12:30). 
(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. 

3. Albowiem tylko Tyś jest 
święty  
Tylko Tyś jest Panem  
Tylko Tyś najwyższy, Jezu 
Chryste  
Z Duchem Świętym,  
w chwale Boga Ojca. Amen. 
 
 
Jezus daje nam zbawienie  
Jezus daje pokój nam   
Jemu składam dziękczynienie 
chwałę z serca mego dam  
 
ref: Jezus siłą mą, Jezus 
pieśnią mego życia  
Królem wiecznym On, 
niepojęty w mocy swej 
w Nim znalazłem to, czego 
szukałem do dzisiaj  
sam mi podał dłoń, bym 
zwyciężał w każdy dzień  
 
2. W Jego ranach uzdrowienie  
W Jego śmierci życia dar  
Jego krew to oczyszczenie 
Jego życie chwałą nam 
 
 
1. Nie mam nic co bym mógł 
Tobie dać. 
Nie mam sił by przed Tobą 
Panie stać. 
 
Ref: Puste ręce przynoszę 
przed Twój w niebie tron.  
Manną z nieba nakarm duszę 
mą. 
 
2. W jaki sposób dziękować 
Tobie mam, 
że mi ufasz i strzeżesz w 
każdy czas. 
 
3. Tobie chcę ofiarować życie 
me. 
Moje serce w ofierze Jezu 
weź. 
 

 

Lord have mercy 
Christ have mercy 
Hear our cry and heal our 
land 
Let kindness lead us to 
repentance 
Bring us back again 
 
For Your Name is great 
And Your heart is grace 
Kyrie Eleison 
Over all You reign 
You alone can save 
Kyrie Eleison 
Lord have mercy 
Christ have mercy on us now 
 
Who is this God 
Who pardons all our sin 
So ready to forgive 
You delight to show Your 
mercy 
 

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. 
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