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LITURGIA	NIEDZIELI	–	II	Niedziela	Zwykła	(A)	
1	Czytanie:	Iz	49,3.5-6;	Ps:	40;	2	Czytanie:	1	Kor	1,1-3;	Ewangelia:	J	1,29-34	
	

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

Oto	Baranek	Boży	
Kiedy	 Jan	 mówi:	 „Oto	 Baranek	 Boży”,	 wszyscy	 wiedzą,	 do	 jakiego	 wydarzenia	 i	 czasu	 się	 odnosi.	
Przywołuje	pierwszego	baranka,	którego	Izraelici	spożyli	w	Egipcie	przed	wyjściem,	w	czasie	Paschy,	a	
jego	krwią	pomazali	futryny	drzwi	swoich	domów.	Tamten	baranek	był	znakiem,	ochroną	i	posiłkiem	
na	drogę.	 Był	 również	 zapowiedzią.	 Był	 figurą.	 Prawdziwego	 i	 jedynego	 Baranka,	 którym	 jest	 Jezus	
Chrystus.	On	jest	prawdziwym	pokarmem	i	prawdziwym	napojem.	„Jego	Ciało	za	nas	wydane	umacnia	
nas,	gdy	je	spożywamy,	a	Krew	za	nas	wylana	obmywa	nas,	gdy	ją	pijemy”.	Gładzi	grzech	świata.	Co	to	
za	grzech?	Grzech	pierwszy	i	każdy	następny.	Grzech	Adama,	w	którym	Adam	powiedział	Bogu,	Stwórcy	
i	Ojcu	wszechrzeczy:	„nie”.	Drugi	Adam,	„Syn	Boży,	Chrystus	Jezus	nie	był	»tak«	i	»nie«,	lecz	dokonało	
się	w	Nim	»tak«.	Albowiem	ile	tylko	obietnic	Bożych,	w	Nim	wszystkie	są	»tak«”	(por.	2	Kor	1,19).	Jan	
mówi,	że	to	mąż,	który	przewyższa	go	godnością.	Nie	tylko	Jana.	Wszystkich	nas	przewyższa.	Każdego	z	
osobna	i	wszystkich	nas	razem	wziętych.	„On	jest	obrazem	Boga	niewidzialnego,	Pierworodnym	wobec	
każdego	stworzenia,	bo	w	Nim	zostało	wszystko	stworzone	–	i	to,	co	na	ziemi,	i	to,	co	w	niebiosach,	byty	
widzialne	i	niewidzialne.	On	jest	początkiem	i	wszystko	w	Nim	ma	istnienie.	Zechciał	bowiem	Bóg,	by	w	
Nim	 zamieszkała	 cała	 pełnia”.	 Jan	 zobaczył	 nad	 Nim	 Ducha	 i	 zaświadczył	 –	 On	 jest	 Synem	 Bożym.	
Świadectwo	 Jana	 jest	 jednoznaczne,	bezkompromisowe.	 Jan	zapłacił	za	nie	własną	krwią.	Szczęśliwy	
Jan.	Wiedział,	kim	jest,	i	znał	swoje	miejsce.	Nie	był	Światłem	–	był	lampą.	Nie	był	Słowem	–	był	głosem.	
To	sztuka	wiedzieć,	kim	się	jest	i	znać	swoje	miejsce.	Nie	być	ani	krok	za,	ani	krok	przed.	By	znać	swoje	
miejsce,	 trzeba	być	na	 „tak”.	Wobec	Boga,	 Stwórcy	 i	Ojca	wszechświata.	 I	wobec	 stworzenia.	 Całego	
stworzenia.	I	tego,	kim	się	jest.	A	Duch	„mocy,	miłości	i	trzeźwego	myślenia”	namaszcza	i	naznacza	–	
„mocą	Bożą	i	mądrością	Bożą”.	„Niech	się	tak	stanie,	niech	się	stanie”.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Miesięcznika	W	drodze”,		
autor:	Tomasz	Golonka	OP	
	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 We	 wszystkich	 ośrodkach	 parafialnych	 pielęgnujemy	
polskie	 tradycje	 bożonarodzeniowe.	 5	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 12.30	 w	 Basildon	 będzie	 opłatek	 i	
kolędowanie.	 11	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 18.00	 w	 kościele	 na	 Westcliff	 będą	 jasełka	 „Przywitać	 Pana”	
przygotowane	przez	dorosłych	oraz	opłatek	i	kolędowanie.	26	stycznia	po	Mszy	o	16.00	w	Chelmsford	
będzie	opłatek	i	kolędowanie.	Zapraszamy	wszystkich.		
	

Wizyta	duszpasterska	(kolęda):	W	czasie	adwentu	i	po	Bożym	Narodzeniu	spotykamy	się	w	naszych	
domach	na	modlitwę	i	rozmowę.	Błogosławieństwo	domu,	jakiego	udziela	kapłan	płynie	z	Betlejem	i	
jest	owocem	przyjścia	na	świat	Syna	Bożego,	który	jest	darem	dla	każdego	z	nas.	Parafian,	którzy	chcą	
zaprosić	kapłana	na	wizytę	duszpasterską	prosimy	o	zgłoszenie	za	pomocą	formularzy	lub	telefonicznie.	
Ksiądz	odwiedzi	chętnych	parafian	w	czasie	adwentu	oraz	w	okresie	po	świętach.	Odwiedziny	kolędowe	
potrwają	do	rozpoczęcia	Wielkiego	Postu,	czyli	do	25	lutego.		
	

	
	



INTENCJE	MSZALNE	
18	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
19	STYCZNIA,	NIEDZIELA,		
9.00	 SOUTHEND	 O	łaskę	uzdrowienia	dla	Damiana	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Krzysztoł	Słowiński	
25	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Leokadia	i	Stefan	Kapera,	Tadeusz	Gałązka	i	Stefania	Mazur	
26	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Damiana	o	błogosławieństwo	Boże		

i	pomyślny	przebieg	leczenia	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	12	STYCZNIA	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	128,42	+	10	zł	 £	139,40	 £	79,46	+	5	€ £	347,28	+	10,00	zł	+	5	€	
	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	45	minut	przed	sobotnią	 i	niedzielną	Mszą	świętą,	a	 także	w	pierwsze	
piątki	miesiąca	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	od	godziny	18.00	do	19.00.		
	

KONTAKT	
Proboszcz:	ks.	Wojciech	Mozdyniewicz,	tel.	07566229699	
Adres	parafii	(mieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Ave,	Southend-on-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmw.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

 ks. Michał Dłutowski 
 
 

Światło Miłosierdzia Bożego - Sakrament pokuty 
 

Gdyby nie istniał sakrament pokuty zagasłaby wszelka nadzieja na świecie, a ludzie ulegliby rozpaczy. 
Wyobraźmy sobie, gdyby słońce przestało świecić, jakie byłyby tego konsekwencje? Utrata światła i 
ciepła – śmierć. Jeśli nie byłoby sakramentu pokuty, duchowo doświadczalibyśmy takich samych 
skutków. Jednak światło miłosierdzia Bożego wciąż jaśnieje w spowiedzi i podtrzymuje nas w istnieniu. 
 

Bez pomocy Jezusa Chrystusa nikt nie jest w stanie sam poradzić sobie z grzechem. Tylko Jezus 
Odkupiciel go zgładził i dał moc uwolnienia z tego jarzma złego ducha. Sakrament pokuty jest więc deską 
ratunku dla duchowych rozbitków zatopionych przez grzech. Bóg nie zostawia ich samych i podejmuje 
akcję ratowniczą. Każdy jej potrzebuje, ponieważ skłonni jesteśmy do złego i tak łatwo zanurzamy się 
w nieprawości. Ten sakrament jest konieczny do zbawienia, czyli naszego ocalenia i wejścia do chwały 
niebieskiej. 
 

Wszyscy możemy być uratowani przez Chrystusa w tym sakramencie, jeśli przyjmiemy Jego pomoc. 
Trzeba się tylko chwycić miłosierdzia Bożego, okazując ufność i skruchę serca. Jeśli tego nie zrobimy, 
utoniemy w otchłani i bezkresie grzechu, ponieważ sami siebie nie możemy zbawić. 
 

Aby uświadomić sobie, jak wielką miłością obdarza nas Bóg w tym sakramencie, przypomnijmy sobie 
przypowieść o miłosiernym Ojcu. On każdego dnia szedł do miejsca pożegnania z młodszym synem, by 
oczekiwać jego powrotu. Czekał, aby na nowo przyjąć go za swe dziecko i dziedzica majątku. Każdy 
ksiądz, który idzie do konfesjonału, czyni to w imię tej miłosiernej miłości Boga Ojca do człowieka. Czeka 
on każdego dnia na powrót tych, którzy w wymiarze ducha zaginęli i umarli, aby przywrócić im, dzięki 
wszechmocy miłosierdzia Bożego, godność i życie. 
 

Ten sakrament daje nowe możliwości. Jest nowym początkiem. Warto więc nauczyć się godnie i 
właściwie z tego sakramentu korzystać, aby powracać przez niego do Ojca Niebieskiego, który chce nas 
w nim leczyć i wskrzeszać oraz jednoczyć w wspólnym powołaniu do świętości. 
 
“Domowe Ogniska Miłosierdzia” nr 7. Pójdę do mego Ojca. Sakrament pokuty 
Apostolicum, Ząbki 2015 


