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LITURGIA	NIEDZIELI	–	6	Niedziela	Zwykła	(A)	
1	Czytanie:	Syr	15,15-20;	Ps:	119;	2	Czytanie:	1	Kor	2,6-10;	Ewangelia:	Mt	5,17-37	
	

Jezus	 powiedział	 do	 swoich	 uczniów:	 „Nie	 sądźcie,	 że	 przyszedłem	 znieść	
Prawo	 albo	 Proroków.	 Nie	 przyszedłem	 znieść,	 ale	 wypełnić.	 Zaprawdę	
bowiem	powiadam	wam:	Dopóki	niebo	i	ziemia	nie	przeminą,	ani	jedna	jota,	
ani	jedna	kreska	nie	zmieni	się	w	Prawie,	aż	się	wszystko	spełni.	Ktokolwiek	
więc	zniósłby	 jedno	z	tych	przykazań,	choćby	najmniejszych,	 i	uczyłby	 tak	
ludzi,	ten	będzie	najmniejszy	w	królestwie	niebieskim.	A	kto	 je	wypełnia	i	
uczy	wypełniać,	 ten	będzie	wielki	w	królestwie	niebieskim.	Bo	powiadam	

wam:	 Jeśli	 wasza	 sprawiedliwość	 nie	 będzie	 większa	 niż	 uczonych	 w	 Piśmie	 i	 faryzeuszów,	 nie	
wejdziecie	do	królestwa	niebieskiego.	 
	

Słyszeliście,	że	powiedziano	przodkom:	«Nie	zabijaj»;	a	kto	by	się	dopuścił	zabójstwa,	podlega	sądowi.	
A	Ja	wam	powiadam:	Każdy,	kto	się	gniewa	na	swego	brata,	podlega	sądowi.	A	kto	by	rzekł	swemu	bratu	
«Raka»,	podlega	Wysokiej	Radzie.	A	kto	by	mu	rzekł	«Bezbożniku»,	podlega	karze	piekła	ognistego.	Jeśli	
więc	przyniesiesz	dar	swój	przed	ołtarz	i	tam	wspomnisz,	że	brat	twój	ma	coś	przeciw	tobie,	zostaw	tam	
dar	twój	przed	ołtarzem,	a	najpierw	idź	i	pojednaj	się	z	bratem	swoim.	Potem	przyjdź	i	dar	swój	ofiaruj.	
Pogódź	się	ze	swoim	przeciwnikiem	szybko,	dopóki	jesteś	z	nim	w	drodze,	by	cię	przeciwnik	nie	podał	
sędziemu,	a	sędzia	dozorcy,	i	aby	nie	wtrącono	cię	do	więzienia.	Zaprawdę	powiadam	ci:	nie	wyjdziesz	
stamtąd,	aż	zwrócisz	ostatni	grosz.		
	

Słyszeliście,	że	powiedziano:	«Nie	cudzołóż».	A	 Ja	wam	powiadam	 :	Każdy,	kto	pożądliwie	patrzy	na	
kobietę,	już	w	swoim	sercu	dopuścił	się	z	nią	cudzołóstwa.	Jeśli	więc	prawe	twoje	oko	jest	ci	powodem	
do	 grzechu,	 wyłup	 je	 i	 odrzuć	 od	 siebie.	 Lepiej	 bowiem	 jest	 dla	 ciebie,	 gdy	 zginie	 jeden	 z	 twoich	
członków,	 niż	 żeby	 całe	 twoje	 ciało	miało	 być	 wrzucone	 do	 piekła.	 I	 jeśli	 prawa	 twoja	 ręka	 jest	 ci	
powodem	do	grzechu,	odetnij	 ją	 i	odrzuć	od	siebie.	Lepiej	bowiem	 jest	dla	ciebie,	gdy	zginie	 jeden	z	
twoich	członków,	niż	żeby	całe	twoje	ciało	miało	iść	do	piekła.	Powiedziano	też:	«Jeśli	kto	chce	oddalić	
swoją	 żonę,	 niech	 jej	 da	 list	 rozwodowy».	A	 Ja	wam	powiadam:	Każdy,	 kto	oddala	swoją	 żonę,	 poza	
wypadkiem	 nierządu,	 naraża	 ją	 na	 cudzołóstwo;	 a	 kto	 by	 oddaloną	 wziął	 za	 żonę,	 dopuszcza	 się	
cudzołóstwa.		
	

Słyszeliście	również,	że	powiedziano	przodkom:	«Nie	będziesz	fałszywie	przysięgał»,	«lecz	dotrzymasz	
Panu	swej	przysięgi».	A	Ja	wam	powiadam:	Wcale	nie	przysięgajcie,	ani	na	niebo,	bo	jest	tronem	Bożym;	
ani	na	ziemię,	bo	jest	podnóżkiem	stóp	Jego;	ani	na	Jerozolimę,	bo	jest	miastem	wielkiego	Króla.	Ani	na	
swoją	głowę	nie	przysięgaj,	bo	nie	możesz	nawet	jednego	włosa	uczynić	białym	albo	czarnym.	Niech	
wasza	mowa	będzie:	Tak,	tak;	nie,	nie.	A	co	nadto	jest,	od	Złego	pochodzi».	
	

Miłość	istotą	Prawa	Bożego	
Oprócz	 dziesięciu	 przykazań	 otrzymanych	 od	 Boga	 Izraelici	 mieli	 sześćset	 trzynaście	 innych,	 jakie	
wypisali	 z	 Biblii.	 Jezus	 nie	mnoży	 przepisów,	 nie	nakłada	 ciężarów,	 lecz	 zachęca	 do	 odkrycia	 istoty	
Prawa,	którą	 jest	miłość.	Nie	zabijaj,	nie	cudzołóż,	nie	przysięgaj	 fałszywie.	Wobec	 tych	zaleceń	Ojca	
Jezus	wskazuje,	że	oprócz	zewnętrznych	czynników	są	wewnętrzne	motywacje	serca.	Inni	ich	nie	widzą,	
ale	Bóg	tak.	Pogardzając	innymi,	pożądając	ich,	odrzucając	współmałżonka,	mówiąc	fałszywie	o	innych,	
pozwalamy,	aby	grzech	opanował	nasze	serce,	a	wtedy	od	grzesznych	pragnień	do	czynów	jest	tylko	
krok.	
	

Jezu,	naucz	mnie,	proszę,	rozpoznawać	głębokie	motywy	moich	działań		
i	być	Ci	wiernym	nie	z	lęku	przed	karą,	ale	z	miłości.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2020”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	s.	Anna	Maria	Pudełko	
	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Podziękowanie:	Dziękujemy	wszystkim	za	udział	w	Parafialnej	Zabawie	Karnawałowej.	Duże	słowa	
uznania	i	podziękowanie	dla	organizatorów	za	poświęcony	czas	i	pracę.		
	



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	
15	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Christine	Haliday	
16	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	zmarłych	z	rodzin	Wojcianiec	i	Dębińskich	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
22	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Adam	Szpyt	i	Józef	Nowakowski	
23	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Łukasza	z	okazji	20-tych	urodzin		

o	potrzebne	łaski	i	Boże	błogosławieństwo		
-	intencja	od	rodziców	i	rodzeństwa	

16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	9	LUTY	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	100,80	 £	79,66	 £	99,40 £	279,86	
	

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 2) 
 
Ulga 
 

Często, po dobrej spowiedzi, słyszymy słowa: „Czuję ogromną ulgę, jest mi lżej, gdy to wypowiedziałem”. 
Osamotnione noszenie grzechu czy innego przeżycia traumatycznego może zniszczyć człowieka, jest bowiem 
często ciężarem nie do uniesienia. Powoduje przeciążenie całego systemu i wewnętrzną destrukcję. 
Wyznanie wobec Boga i drugiego człowieka sprawia, że nie noszę tego sam: "Jedni drugiego brzemiona 
noście" (Ga 6, 2). Ten fragment z Listu do Galatów jest często wykorzystywany do usprawiedliwienia 
i racjonalizacji przez ludzi przeciążonych różnymi sprawami i problemami. Oznacza on jednak także 
możliwość oddania komuś swojego ciężaru, wyznania, które daje odciążenie w trudnej sytuacji. 
 

Gdy człowiek sam niesie swój ciężar, staje się niejako jego niewolnikiem i pod tym ciężarem spełnia jego 
destrukcyjną logikę. Gdy wyznaje, ma wtedy głębokie przeświadczenie, że to on ma swój problem, a nie 
problem ma jego. Łatwiej wtedy pozytywnie przepracować bolesne doświadczenia, czegoś się nauczyć, 
wyciągnąć dobre wnioski. Gdy wyznajemy, wtedy pozwalamy, aby wlewało się światło i nadzieja innego 
spojrzenia. Grzech i izolacja zaciemnią i malują świat mrocznymi barwami. 
 

 
 


