
	

POLSKA	PARAFIA	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO	
SOUTHEND-ON-SEA	–	BASILDON	–	CHELMSFORD	

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	130	-	1	marzec	2020	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	1	Niedziela	Wielkiego	Postu	(A)	
1	Czytanie:	Rdz	2,7-9;3,1-7;	Ps:	51;	2	Czytanie:	Rz	5,12-19;	Ewangelia:	Mt	4,1-11	
	

Duch	wyprowadził	Jezusa	na	pustynię,	aby	był	kuszony	przez	diabła.	A	gdy	przepościł	
czterdzieści	 dni	 i	 czterdzieści	 nocy,	 odczuł	w	 końcu	 głód.	Wtedy	przystąpił	 kusiciel	 i	
rzekł	do	Niego:	„Jeśli	jesteś	Synem	Bożym,	powiedz,	żeby	te	kamienie	stały	się	chlebem”.	
Lecz	On	mu	 odparł:	 „Napisane	 jest:	 »Nie	 samym	 chlebem	 żyje	 człowiek,	 lecz	 każdym	
słowem,	 które	 pochodzi	 z	 ust	 Bożych«”.	Wtedy	wziął	 Go	 diabeł	 do	Miasta	 Świętego,	
postawił	na	narożniku	świątyni	i	rzekł	Mu:	„Jeśli	jesteś	Synem	Bożym,	rzuć	się	w	dół,	jest	
przecież	napisane:	 »Aniołom	swoim	rozkaże	o	Tobie,	 a	na	 rękach	nosić	Cię	będą,	byś	

przypadkiem	nie	 uraził	 swej	nogi	 o	 kamień«”.	Odrzekł	mu	 Jezus:	 „Ale	 jest	 napisane	 także:	 »Nie	 będziesz	
wystawiał	na	próbę	Pana,	Boga	swego«”.	 Jeszcze	raz	wziął	Go	diabeł	na	bardzo	wysoką	górę,	pokazał	Mu	
wszystkie	królestwa	świata	oraz	ich	przepych	i	rzekł	do	Niego:	„Dam	Ci	to	wszystko,	jeśli	upadniesz	i	oddasz	
mi	pokłon”.	Na	to	odrzekł	mu	Jezus:	„Idź	precz,	szatanie!	Jest	bowiem	napisane:	»Panu,	Bogu	swemu,	będziesz	
oddawał	pokłon	 i	 Jemu	samemu	służyć	będziesz«”.	Wtedy	opuścił	Go	diabeł,	a	oto	aniołowie	przystąpili	 i	
usługiwali	Mu. 
	

Z	Jezusem	zwyciężać	pokusy	
Po	 chrzcie	 w	 Jordanie,	 gdzie	 Jezus	 usłyszał,	 że	 jest	 umiłowanym	 synem	 Ojca,	 Duch	 wyprowadził	 Go	 na	
pustynię.	Tam	Jezus	pościł	czterdzieści	dni	i	był	kuszony	przez	Złego.	Pokusy	dotyczyły	tożsamości	Jezusa.	
Szatan	 trzy	 razy	 powtarzał:	 „Jeśli	 jesteś	 Synem	 Bożym…”.	 I	 właśnie	 opierając	 się	 na	 tożsamości,	 czyli	
świadomości	miłości	Ojca	ku	sobie,	Jezus	pokonał	pokusy.	 Jezus	uczy	nas,	że	 im	bardziej	poznajemy,	kim	
jesteśmy	w	oczach	Boga,	tym	bardziej	stajemy	się	wolni	i	zło	przestaje	być	atrakcyjne.	
	

Jezu,	proszę,	kiedy	jestem	kuszony,	walcz	razem	ze	mną	i	zwyciężaj	we	mnie.		
__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2020”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	s.	Anna	Maria	Pudełko	
	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Wielki	Post:	Trwa	okres	Wielkiego	Postu.	 Jest	 to	czas	towarzyszenia	Jezusowi	Chrystusowi,	który	podjął	
mękę	i	śmierć	dla	zbawienia	świata.	To	czas	nawrócenia,	modlitwy,	pokuty,	jałmużny	i	postu.	W	każdy	piątek	
Wielkiego	Postu	kościele	Sacred	Heart	w	Southend	Msza	święta	o	19.00	oraz	o	19.30	droga	krzyżowa.	Od	
18.30	możliwość	spowiedzi	świętej.	W	czasie	Wielkiego	Postu	należy	wstrzymać	się	od	udziału	w	zabawach.	
Rekolekcje	wielkopostne	odbędą	się	w	dniach	3-4-5	kwietnia	w	Basildon,	29	marca	i	5	kwietnia	w	Chelmsford	
oraz	27-28-29	marca	i	5	kwietnia	w	Southend.		
	

Odpust	zupełny	w	okresie	Wielkiego	Postu:		
	

W	piątki	Wielkiego	Postu	można	uzyskać	odpust	zupełny	za	pobożne	odmówienie	po	Komunii	świętej	przed	
wizerunkiem	Jezusa	Chrystusa	Ukrzyżowanego	modlitwy:	„Oto	ja,	dobry	i	najsłodszy	Jezu”.		
	

Modlitwa:	 Oto	 ja,	 dobry	 i	 najsłodszy	 Jezu,	 upadam	 na	 kolana	 przed	 Twoim	 obliczem	 i	 z	 największą	
gorliwością	 ducha	 proszę	 Cię	 i	 błagam,	 abyś	wszczepił	 w	moje	 serce	 najżywsze	 uczucia	 wiary,	 nadziei	 i	
miłości	oraz	prawdziwą	skruchę	za	moje	grzechy	i	silną	wolę	poprawy.	Oto	z	sercem	przepełnionym	wielkim	
uczuciem	i	z	boleścią	oglądam	w	duchu	Twoje	pięć	ran	i	myślą	się	w	nich	zatapiam,	pamiętając	o	tym,	dobry	
Jezu,	co	już	prorok	Dawid	włożył	w	Twoje	usta:	"Przebodli	ręce	moje	i	nogi,	policzyli	wszystkie	kości	moje"	
(Ps	22,	17).	
	

Odpust	zupełny	uzyskujemy	także	za	odprawienie	Drogi	Krzyżowej.	Aby	uzyskać	odpust,	odprawiając	Drogę	
Krzyżową,	 należy	 uwzględnić:	 rozważanie	 Męki	 i	 śmierci	 Chrystusa	 (nie	 jest	 konieczne	 rozmyślanie	 o	
poszczególnych	 tajemnicach	 każdej	 stacji);	 odprawienie	 przed	 urzędowo	 erygowanymi	 stacjami	 Drogi	
Krzyżowej	(np.	w	kościele,	na	placu	przykościelnym);	musi	być	14	krzyżyków;	wymaga	się	przechodzenia	od	
jednej	stacji	do	drugiej	(przy	publicznym	odprawianiu	wystarczy,	aby	prowadzący	przechodził,	jeśli	wszyscy	
wierni	 nie	mogą	 tego	 czynić);	 jeśli	 ktoś	 z	 powodu	słusznej	 przyczyny	 (np.	 choroby,	podróży,	 zamknięcia	
kościoła	itp.)	nie	może	odprawić	Drogi	Krzyżowej	wedle	podanych	tutaj	warunków,	zyskuje	odpust	zupełny	
po	przynajmniej	półgodzinnym	pobożnym	czytaniu	lub	rozważaniu	Męki	Chrystusa.		
	

W	przypadku	zyskiwania	odpustu	zupełnego	wymagane	jest	zachowanie	zwyczajnych	warunków	odpustu,	
do	których	należą:	bycie	w	stanie	 łaski	uświęcającej;	przyjęcie	Komunii	świętej;	odmówienie	modlitwy	w	
intencjach,	w	których	modli	się	Ojciec	święty	(ten	warunek	wypełnia	się	całkowicie	przez	odmówienie	na	



przykład	 jeden	 raz	 „Ojcze	 nasz”	 i	 „Zdrowaś”);	 wykluczenie	 wszelkiego	 przywiązania	 do	 grzechu	 nawet	
powszedniego.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
29	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
1	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	zdrowie	dla	Mamy	Marzeny	Kobierzyńskiej	

i	za	+	Damiana	Kobierzyńskiego	w	5	rocznicę	śmierci	
12.30	 BASILDON	 +	Alicja	Stanisławska	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
6	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
7	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Gabrysię	w	3	rocznicę	urodzin	-	intencja	od	chrzestnego	
8	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Msza	dziękczynna	za	otrzymane	łaski		

i	opiekę	Bożą	nad	naszą	rodziną	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	23	LUTY	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	80,50	 £	184,71	 £	78,30 £	343,51	
	

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 3) 
 
Obiektywizacja 
Gdy grzech lub inne traumatyczne przeżycie pozostają niewypowiedziane, zaciera się prawda o nich. Można 
wtedy, z jednej strony, zaobserwować tendencję do powiększania znaczenia grzechu, a z drugiej – do 
pomniejszania go. Nawet pudełko zapałek przyłożone do oka przesłoni „cały świat”. Wtedy to, co 
niewypowiedziane, świadomie (a częściej nieświadomie) decyduje o rozumieniu, odczuwaniu i widzeniu świata. 
Wokół niewypowiedzianej traumy tworzy się pesymistyczne myślenie, rzeczywistość zdominowana jest wtedy 
głównie uczuciem lęku, głębokiego smutku, zniechęcenia i ukrytej agresji. Świat i ludzie jawią się w zagrażający 
sposób, beznadziejnie, w ogarniającym wszystko przekonaniu, że nic nie ma sensu, nic nie da się zrobić, a zło jest 
silniejsze od dobra. To, co nie było przed nikim nigdy wyznane, może stać się cichym, destrukcyjnym reżyserem 
życia. Kobieta, której dzieciństwo zostało zranione rozwodem rodziców, żyje w przekonaniu, że także jej związek 
może się rozpaść. Owszem, może nieświadomie do tego dążyć. Poczucie zagrożenia i apatii każe wszędzie widzieć 
zagrożenia i zaczątki schyłku dziejów. Mnożą się prorocy beznadziejności kształtujący światopogląd i kulturę. 
 

Gdy wyznajemy to, co jest trudne, wtedy niejako oddajemy to innej osobie, a poprzez to stwarzamy dystans do 
tego, co zostało wypowiedziane. Ów dystans pozwala spojrzeć na to inaczej, w obiektywizującej odległości, która 
odsuwa trudne przeżycie sprzed oczu. Kto wyznaje, ten się dobrze może wyznać, rozeznać w swoim życiu. Światło 
spojrzenia drugiej osoby, jego świeżość i większa neutralność sprawiają, że widzimy problem wyraźniej 
i prawdziwiej – zgodnie z powiedzeniem, że dwie pary oczu zobaczą więcej niż jedna. Prawda ma zawsze swój 
blask. U podstaw grzechu i wielu innych trudnych przeżyć leży kłamstwo, iluzja, która nie ma w sobie blasku. 
W dialogicznym wyznaniu traumatyczne przeżycie przemienia się w bolesne doświadczenie, w którym ukryte jest 
jasne świadectwo innego, pełnego nadziei świata. Widzimy wtedy jaśniej, optymistycznej i odsłania się 
nieoczekiwanie rozległy obraz tego, co pozytywne i sensowne. 
 


