
  
  

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

(Dz 8,5–8.14–17 ) 
Apostołowie wkładali ręce, a 
wierni otrzymywali Ducha 
Świętego 
 
Czytanie z Dziejów 
Apostolskich. 
 
Filip przybył do miasta Samarii 
i głosił im Chrystusa. Tłumy 
słuchały z uwagą i skupieniem 
słów Filipa, ponieważ widziały 
znaki, które czynił. Z wielu 
bowiem opętanych wychodziły 
z wielkim krzykiem duchy 
nieczyste, wielu też 
sparaliżowanych i chromych 
zostało uzdrowionych. Wielka 
radość zapanowała w tym 
mieście. 
Kiedy Apostołowie w 
Jerozolimie dowiedzieli się, że 
Samaria przyjęła słowo Boże, 
wysłali do niej Piotra i Jana, 
którzy przyszli i modlili się za 
nich, aby mogli otrzymać Ducha 
Świętego. Bo na żadnego z nich 
jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie 
ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 
Wtedy więc Apostołowie 
wkładali na nich ręce, a oni 
otrzymywali Ducha Świętego. 

 
Niech cała ziemia chwali 
swego Pana.

 
(1 P 3,15–18) 
Znaczenie śmierci Chrystusa 
Najdrożsi: 
Pana Chrystusa miejcie w 
sercach za Świętego i bądźcie  

 

Kto ma przykazania moje i 
zachowuje je, ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i 
objawię mu siebie”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
 

 

Szukasz Boga ale nie 
wiesz jak zacząć?  
  

N iedzielna taca i inne 
darowizny:  
 
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) 
 
Myśl codzienna i Msza św. Z 
Kościoła Świętego Piotra 
(transmisja na żywo) w 
poniedziałek: 18:00, od wtorku 
do piątku 12.00–13.00. 
 
W środę o godzinie 12, Biskup 
Hugh zaprezentuje „Myśl dnia” - 
transmisja na żywo z St. Peter's. 
 
 

 

Odczuwasz głód 
duchowego życia i chcesz 
się tym z kimś podzielić? 
 
Wyślij e-mail do ks. Gabor 

 
Stopniowe ponowne 
otwieranie naszych kościołów 
wciąż jeszcze się nie 
rozpoczęło. Być może jednak 
zauważyliście informację na 
stronie diecezjalnej, że 
biskupi powołali specjalną 
grupę roboczą Covid-19, 
która będzie przygotowywać 
protokoły i propozycje 
dotyczące stopniowego 
otwierania kościołów, oraz 
prowadzić skuteczne 
rozmowy z rządem. Więcej 
informacji na stronie: 
https://www.rcda.scot/cathol
ic-bishops-announce-new-co
vid-19-working-group/#more
-16273 

Program odnowy 
duchowego życia w 
Kościele Serca Jezusa :

 

Nowa seria 
nauczań na 
temat „5 
kluczy 
wolności” 

ks. Gabor, na podstawie 
książki Neal Lozano: 
Modlitwa Uwolnienia, środa i 
piątek o godz. 19.30 online 
(odwiedź stronę parafialną 
www.sacredhearttorry.com)  
W celu uzyskania większej 
ilości informacji, click TUTAJ 

 
 

zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od was 
uzasadnienia tej nadziei, która 
w was jest. 
A z łagodnością i bojaźnią Bożą 
zachowujcie czyste sumienie, 
ażeby ci, którzy oczerniają 
wasze dobre postępowanie w 
Chrystusie, doznali 
zawstydzenia właśnie przez to, 
co wam oszczerczo zarzucają. 
Lepiej bowiem, jeżeli taka wola 
Boża, cierpieć dobrze czyniąc, 
aniżeli czyniąc źle. 
Chrystus bowiem również raz 
umarł za grzechy, sprawiedliwy 
za niesprawiedliwych, aby was 
do Boga przyprowadzić; zabity 
wprawdzie na ciele, ale 
powołany do życia Duchem. 
Oto słowo Boże. 
 

 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i do 
niego przyjdziemy. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 

 
(Jn 14,15–21) 
Będę prosił Ojca, a da wam 
Ducha Prawdy 
 
Jezus powiedział do swoich 
uczniów: 
„Jeżeli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z 
wami był na zawsze, Ducha 
Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ 
Go nie widzi ani nie zna. Ale 
wy Go znacie, ponieważ u 
was przebywa i w was będzie. 
Nie zostawię was sierotami. 
Przyjdę do was. Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już 
Mnie oglądał. Ale wy Mnie 
widzicie, ponieważ Ja żyję i 
wy żyć będziecie. W owym 
dniu poznacie, że Ja jestem w 
Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja 
w was. 
 

Taca (10/05/20’) 
Parafia (Ang/Pol): £140  
Dziękuję!  płatność na 

www.sacredhearttorry.com  

Msza Wniebowstąpienie (czwartek, 21 maja): o 11 rano dla dzieci 
w wieku szkolnym online i o 19:00 dla wszystkich z kościoła św. 
Piotra ks. Gabor 

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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09CFukv0XUw
http://www.sacredhearttorry.com/
http://www.sacredhearttorry.com/


 
W dzisiejszej Ewangelii Jezus 
pokazuje, jak bardzo nas 
kocha i jak my powinniśmy 
Go kochać w zamian. 
Jezus mówi bardzo ważną 
rzecz: „Jeśli mnie kochacie, 
będziecie przestrzegać 
mojego przykazania”. Zatem 
miłość do Jezusa to coś 
więcej niż tylko wiara w 
Niego i dziękowanie Mu za to, 
co uczynił dla nas na krzyżu. 
Kochać Go oznacza również, 
że mamy przestrzegać Jego 
przykazania, o którym 
czytamy w Ewangelii Jana 13, 
34-35: „Daję wam Nowe 
przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali. Podobnie 
jak ja was umiłowałem, tak i 
wy macie miłować jeden 
drugiego. Po tym wszyscy 
rozpoznają, że jesteście 
moimi uczniami, jeśli 
będziecie się wzajemnie 
miłować. ” W Ewangelii Jana 
15, 13 Jezus jeszcze 
dokładniej wyjaśnia nam Jego 
miłość do nas i tym samym 
naucza, że mamy się 
wzajemnie miłować: „Nie ma 
większej miłości nad tę, gdy 
ktoś poświęca swoje życie za 
przyjaciół”. Jezus oddał za 
nas swoje życie nie zgodnie z 
własnym planem, ale z 
pełnym miłości 
posłuszeństwem wobec planu 
miłości i zbawienia Ojca. Aby 
poznać plan miłości i 
zbawienia Ojca, musicie 
poprosić Ducha Świętego, aby 
go wam objawił. Jeśli 
naprawdę kochacie Boga – 
Ojca, to chcielibyście także 
poznać Jego plan dla życia 
waszego i ludzi, którzy są 
wam powierzeni. Jeśli nie 
wiecie, jak odczytać 

konkretny plan Ojca dla 
siebie, po prostu wykonujcie 
duchowe i cielesne dzieła 
miłosierdzia i przynoście 
owoce Ducha Świętego, 
abyście stali się obrazem 
Ojca. W dzisiejszym świecie, 
którego normalne 
funkcjonowanie zostało 
poważnie zakłócone przez 
obecną epidemię 
koronawirusa i przez wiele 
innych czynników, my – 
chrześcijanie jesteśmy 
bardziej niż kiedykolwiek 
powołani do ukazania twarzy 
Boga, naszego niebiańskiego 
rodzica. 
 
W Ewangelii z zeszłej niedzieli 
Jezus powiedział, że „ujrzeć 
mnie to ujrzeć Ojca ...” Kiedy 
więc Jezus okazuje swoją 
miłość, pokazuje także miłość 
Ojca. Działa w doskonałej 
harmonii z wolą Ojca. Jest 
przepełniony miłością Ojca, 
jest mu posłuszny i działa 
jako kanał Bożej miłości. 
Objawem miłości Ojca i Syna 
jest Duch Święty. Zatem Jezus 
działając w zgodzie z miłością 
Ojca i z mocą Ducha 
Świętego, pokazuje swoje 
oblicze światu, który 
przechodzi kryzys. Obecna 
czasy wydają się być równie 
trudne. 
 
Tak więc miłość nie jest 
kwestią tego, co chce robić 
jedna osoba, jest raczej pracą 
zespołową. W świeckim 
społeczeństwie miłość jest 
skupiania na jednostce. 
Niestety taka postawa może 
wkraść się również w nasze 
postawy chrześcijańskie. 
Takie też było moje podejście: 
miałem własne pojęcie o tym, 
jaka jest Boża miłość i 
starałem  

się postępować zgodnie z ta 
teorią, ale nigdy tak 
naprawdę nie byłem 
zainteresowany, czy to, co 
zrobiłem w imię Bożej 
miłości, było naprawdę tym, 
czego Bóg oczekiwał ode 
mnie. Mnie, tak samo jak 
większość z was wychowano 
do poznania chrześcijańskiej 
moralności i stosowania jej w 
codziennych działaniach. Jest 
to oczywiście bardzo ważne i 
pomaga nam wiedzieć, co 
zrobić w danych sytuacjach. 
Naszym problemem jest to, że 
nigdy nie pytamy Boga co 
robić, nawet w tych bardzo 
ważnych i trudnych 
okolicznościach. Dzięki Bożej 
łasce rozwinąłem w sobie tę 
świadomość, że szczególnie w 
przypadku ważnych i 
trudnych decyzji powinienem 
prosić o Boże przewodnictwo. 
Wciąż jednak daleko mi do 
doskonałości w 
rozpoznawaniu Jego woli i 
podejmowania działania na 
jej podstawie. 
 
Kiedy chcecie okazywać 
miłość innym ludziom, 
szczególnie w trudnych dla 
nich sytuacjach: 
- najpierw, tak bardzo jak to 
możliwe, uwolnijcie się od 
własnych uprzedzeń. W tym 
celu musicie spojrzeć w 
milczeniu na własne serca, 
ponieważ tam są Ojciec i 
Jezus. Wasze serca są 
centrum waszej afektywności, 
uczuć i myśli. W dzisiejszej 
Ewangelii Jezus mówi, że żyje 
w was, a Ojciec żyje w Nim. 
Niestety Jezus w waszych 
sercach jest prawdopodobnie 
otoczony waszymi własnymi 
planami, frustracjami, 
zmartwieniami 

i troskami, które mogą być 
głośniejsze niż Jego głos.- 
Kiedy więc uświadomicie 
sobie istnienie tych 
wszystkich zakłóceń, 
przekażcie je Ojcu w 
modlitwie, abyście mogli 
uwolnić się od swoich 
głęboko zakorzenionych 
uprzedzeń. Wtedy będziecie 
mogli lepiej usłyszeć głos 
Ducha Świętego. 

- Następnie proście Ducha 
Świętego, aby zwiększył Wasz 
dar zrozumienia, wiedzy i 
mądrości, abyście mogli 
pojąć to, co On chce wam 
objawić o woli Ojca i Jezusa w 
obrazach i słowach 
dotyczących szczególnej 
sytuacji, w której prosisz o 
wskazówki. 

Nie działajcie więc tylko w 
oparciu o zasady moralne, 
ponieważ możemy 
wykorzystać je również dla 
naszego własnego interesu, 
podobnie jak Biblię można 
wykorzystywać do zwykłych 
ludzkich spraw. Raczej 
oprzyjcie swoje działania na 
tym, co mówi do was Ojciec. 
Czasami może potrwać nawet 
kilka dni, zanim otrzymacie 
przesłanie od Ducha 
Świętego. Gdy tak się w 
końcu stanie, proście o dar 
odwagi, żeby iść i być twarzą 
Ojca. To jest prawdziwa 
miłość! 

 
O. Gabor 

(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) 

 


