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LITURGIA	NIEDZIELI	–	5	Niedziela	Zwykła	(A)	
1	Czytanie:	Iz	58,7-10;	Ps:	112;	2	Czytanie:	1	Kor	2,1-5;	Ewangelia:	Łk	2,22-40	
	

Jezus	powiedział	do	swoich	uczniów:	„Wy	jesteście	solą	ziemi.	Lecz	jeśli	sól	utraci	
swój	smak,	czymże	ją	posolić?	Na	nic	się	już	nie	przyda,	chyba	na	wyrzucenie	i	
podeptanie	przez	ludzi.	Wy	jesteście	światłem	świata.	Nie	może	się	ukryć	miasto	
położone	 na	 górze.	 Nie	 zapala	 się	 też	 światła	 i	 nie	 stawia	pod	 korcem,	 ale	 na	
świeczniku,	aby	świeciło	wszystkim,	którzy	są	w	domu.	Tak	niech	świeci	wasze	
światło	przed	ludźmi,	aby	widzieli	wasze	dobre	uczynki	i	chwalili	Ojca	waszego,	

który	jest	w	niebie”.	
	

Być	solą	i	światłem		
Tylko	przy	Jezusie	możemy	odkryć	naszą	najgłębszą	tożsamość.	On	mówi	„wy	jesteście”,	a	nie	„staniecie	
się,	jeśli…”.	To	znaczy,	że	w	nasze	duchowe	DNA	jest	wpisany	dar	rozwijania	naszego	człowieczeństwa	
wspieranego	 łaską.	 Dar	 ten	 jest	 w	 nas	 obecny	 już	 od	 chrztu	 świętego,	 wystarczy	 go	 przyjąć	 i	
pielęgnować.	Być	solą	ziemi	to	być	osobą	żyjącą	ze	smakiem,	sensem,	spełnieniem,	z	pasją.	Być	światłem	
to	kochać	 i	być	kochanym,	bo	miłość	rozświetla,	oświeca,	emanuje	ciepłem.	Żyjąc	sensem	i	miłością,	
wnosimy	je	w	życie	innych.	Wtedy	mogą	chwalić	Ojca	w	niebie,	bo	rozpoznają	w	nas	Jego	synów,	Jego	
córki.		
	

Jezu,	pragnę,	aby	moje	życie,	podobnie	jak	Twoje,	wskazywało	innym	Ojca	i	Jego	miłość.		
__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2020”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	s.	Anna	Maria	Pudełko	
	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

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	
8	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon,	Roman,	Stanisław	Oraczko,	Zofia	Mirga	
9	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Wiktorię	z	okazji	18-tych	urodzin		

o	potrzebne	łaski	i	Boże	błogosławieństwo	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Alicję	z	okazji	chrztu	świętego	
15	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Christine	Haliday	
16	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	2	LUTY	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 BASILDON	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	58,17	 £	204,30	 £	197,66	 £	65,10 £	525,23	
	

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. Krzysztof Grzywocz 
 

DAR WYZNANIA GRZECHÓW (CZĘŚĆ 1) 
 

„Dlaczego miałby tego nie powiedzieć?” (Fiodor Dostojewski). 
 
Myśląc i mówiąc o sakramencie pokuty i pojednania, często mocno podkreślamy rolę grzechu, jego 
odpuszczenia i poprawy. Pragniemy się go pozbyć, jak usuwa się obciążający balast, który nie podoba się 
Bogu, sądząc, że zresetowane sumienie da nam gwarancję Jego przychylności i spokojnego życia. Takie jednak 
– bezosobowe – przeżywanie tego sakramentu podważa jego istotę i może być subtelną formą unikania Boga, 
który „pojawia się” wtedy, gdy trzeba rozliczyć grzechy i wrócić do „świętego spokoju”, niekoniecznie w zbyt 
bliskiej Jego obecności. Często w spowiedzi oczekujemy odpuszczenia grzechów, ale nie spotkania. 
Przychodzimy, aby oczyścić się z nieprzyjemnego brudu i powrócić do swojej bezpiecznej izolacji. 
Pozostajemy wtedy nieustannie w logice grzechu, który izoluje i niszczy więzi. Możemy w tym kontekście 
rozróżnić grzeszne przeżywanie grzechu w jego mroku i przeżywanie zbawienne w świetle spotkania. 
Tymczasem grzech to nie jedyna i nie najważniejsza „materia” spowiedzi. Chrześcijaństwo nie jest bowiem 
duchowością grzechu (także spowiedź), lecz spotkania, wzajemnej miłości i przyjaźni. Wszystko staje się tego 
wyrazem i doświadczeniem – także sakrament pojednania. Myśląc o odpuszczeniu grzechów, często 
zapominamy o darze ich wyznania, który również jest „materią” spowiedzi. Jeżeli zasadniczą „materią” jest 
spotkanie z Bogiem i z człowiekiem, to dar wyznania staje się jego istotnym elementem. W etymologii słów 
opisujących to wydarzenie odnajdujemy ślady tej podstawowej intuicji: łacińskie confessio, 
angielskie confession i włoskie confessione – „wyznanie”; Beichte od dawnego niemieckiego słowa „wyznać, 
wypowiedzieć”; spowiedź – od „powiedzieć”. Bogactwo daru wyznania ma wiele wymiarów i jest istotnym 
owocem tego sakramentu. 
 

Otwarcie 
Nie ma spotkania bez otwarcia. Grzech zamyka, a przez to niszczy więzi. To zamknięcie ma w sobie coś 
definitywnego, zniewalającego i beznadziejnego. Odbiera sens i siłę, by na nowo się otworzyć. Dar 
sakramentu spowiedzi to dar otwarcia i wyznania, który jest przede wszystkim łaską Boga. Bliskość Boga, Jego 
otwartość sprawiają, że doświadczamy sensu i siły, aby wypowiedzieć to, co nas zamknęło i nadal zamyka na 
spotkanie z Bogiem i człowiekiem. Wyznajemy nasze grzechy i inne bolesne sprawy przed Bogiem 
i wybranym człowiekiem (księdzem), aby być otwartymi na wiele osób. Oczywiście, spowiedź nie jest jedynym 
miejscem wyznań. Trudne sprawy możemy wypowiedzieć w psychoterapii, w spotkaniu z przyjacielem itp. 
Sakramentalne confessiones przed Bogiem i człowiekiem są źródłem i wzorem wszelkich dobrych 
i integrujących wyznań. 
 

Kto nie wyznaje grzechu, ma duże trudności, aby dobrze wyznać swoje uczucia, pragnienia, serdeczne myśli 
i odważne decyzje. Niewyznanie tych traumatycznych faktów powoduje postawę zamknięcia, wewnętrzny 
paraliż, który sprawia, że pozostajemy na powierzchni relacji albo je zrywamy. Nie ma powodu, aby te trudne 
i blokujące fakty wyznawać przed wszystkimi. Taka forma ekshibicjonizmu spowodowałaby ostatecznie 
jeszcze większe zamknięcie. Otwarcie przed Bogiem i właściwymi osobami wystarczy, aby odrodzić w sobie 
głęboką postawę otwarcia. Grzech i inne bolesne sprawy nie potrzebują wystaw i nieustannego 
eksponowania. To może pogłębić postawę zamknięcia. Wszelkie formy ekshibicjonizmu zamykają na 
możliwość budowania relacji. 
 

Wyznanie i otwartość są istotnym skutkiem działania tego sakramentu. Wyznając, otwieramy się na Boga i na 
człowieka. Święty Ambroży w komentarzu do Psalmu 118 pisał: „Otwórz swoje drzwi Temu, który przychodzi, 
otwórz twą duszę, rozszerz wnętrze twego umysłu, aby zobaczył bogactwo prostoty, skarby pokoju, słodycz 
łaski. Rozszerz swe serce, wybiegnij naprzeciw wiecznej światłości, «która oświeca każdego człowieka». Bez 
wątpienia prawdziwa światłość jaśnieje wszystkim. Jeżeli jednak ktoś zamyka swe okno, sam siebie pozbawia 
wiekuistego światła. Gdy więc zamykasz drzwi twego umysłu, Chrystus pozostaje na zewnątrz. Wprawdzie 
zdołałby wejść, ale nieproszony nie chce się wdzierać, nie chce zmuszać niechętnych”. 
 


