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LITURGIA	NIEDZIELI	–2	Niedziela	Wielkiego	Postu	(A)	
1	Czytanie:	Rdz	12,1–4a;	Ps:	33;	2	Czytanie:	2	Tm	1,8b–10;	Ewangelia:	Mt	17,1–9	
	

Jezus	wziął	z	sobą	Piotra,	Jakuba	i	brata	jego	Jana	i	zaprowadził	ich	na	górę	wysoką	osobno.	
Tam	przemienił	się	wobec	nich:	twarz	Jego	zajaśniała	jak	słońce,	odzienie	zaś	stało	się	białe	
jak	światło.	A	oto	im	się	ukazali	Mojżesz	i	Eliasz,	którzy	rozmawiali	z	Nim.	Wtedy	Piotr	rzekł	
do	Jezusa:	„Panie,	dobrze,	że	tu	jesteśmy;	jeśli	chcesz,	postawię	tu	trzy	namioty:	jeden	dla	
Ciebie,	jeden	dla	Mojżesza	i	jeden	dla	Eliasza”.	Gdy	on	jeszcze	mówił,	oto	obłok	świetlany	
osłonił	 ich,	 a	 z	 obłoku	 odezwał	 się	 głos:	 „To	 jest	 mój	 Syn	 umiłowany,	 w	 którym	 mam	

upodobanie,	Jego	słuchajcie”.	Uczniowie,	słysząc	to,	upadli	na	twarz	i	bardzo	się	zlękli.	A	Jezus	zbliżył	
się	do	nich,	dotknął	ich	i	rzekł:	„Wstańcie,	nie	lękajcie	się”.	Gdy	podnieśli	oczy,	nikogo	nie	widzieli,	tylko	
samego	Jezusa.	A	gdy	schodzili	z	góry,	Jezus	przykazał	im,	mówiąc:	„Nie	opowiadajcie	nikomu	o	tym	
widzeniu,	aż	Syn	Człowieczy	zmartwychwstanie”. 
	

Trzy	oblicza	chwały		
Na	dwóch	wzgórzach	Jezus	ukazuje	swoją	tajemnicę	najbliższym	Mu	uczniom.	To	Tabor	i	Kalwaria,	góra	
przemienienia	 i	wzgórze	męki.	 Na	 Taborze	 Jezus	 objawia	 Piotrowi,	 Jakubowi	 i	 Janowi	 piękno	 swej	
Boskiej	chwały,	a	Ojciec	potwierdza	wobec	apostołów	Jego	tożsamość	umiłowanego	Syna.	Na	Kalwarii	
Jezus	objawia	chwałę	swojego	umęczonego	oblicza,	ukryte	piękno	miłości	do	końca.	 Jedynie	 Jan	 jest	
świadkiem	dwóch	objawień,	dwóch	wyrazów	piękna	chwały	Jezusa,	tej	świetlistej	i	tej	krwawej.	Tabor	
jest	umocnieniem	dla	uczniów	i	dla	nas	przed	Kalwarią,	a	jednocześnie	zapowiedzią	radosnej	chwały	
zmartwychwstania.	Czy	potrafię	dostrzegać	obecność	i	piękno	Jezusa	w	mojej	codzienności,	zarówno	w	
chwilach	radości,	jak	i	cierpienia?		
	

Jezu,	miłość	wyraża	swoje	piękno	na	różne	sposoby.		
Od	Ciebie	pragnę	się	uczyć	promieniowania	miłością	w	każdych	okolicznościach	mojego	życia.			

__________________________________________________________________________	
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	
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	
13	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
14	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon	i	Roman	Oraczko	
15	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Aylę	z	okazji	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	1	MARZEC	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 BASILDON	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	36,80	 £	228,35	 £	180,76	 £	62,20 £	508,11	
	

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 4) 
 

Spotkanie 
Tym, co powstrzymuje nas przed wyznaniem, jest obawa bycia zlekceważonym, poniżonym czy wręcz 
odrzuconym. Wyznanie bowiem dokonuje się wobec drugiej osoby i jest wyrazem spotkania. Natomiast to, 
co wyznajemy, było powodem osłabienia czy wręcz zerwania relacji. Jeżeli pozostaje niewyznane, nieustanie 
reżyseruje życie w roli odrzuconego. Tymczasem wyznanie tego wobec Boga i mądrego spowiednika odsłania 
doświadczenie radykalnie inne. Okazuje się bowiem, że grzech jest tylko częścią życia, a jego logika nie 
obejmuje wszystkiego: "Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20). 
Odsunięcie od siebie paradygmatu odrzucenia i krzywdy, wy-powiedzenie tego, co niszczyło i dalej niszczy 
serdeczne relacje, sprawia, że odsłania się nowa przestrzeń logiki spotkania, która jest większa 
i nieporównywalnie silniejsza od tej, która została oddana. Wyznanie grzechu i innych traumatycznych 
faktów pozwala miłości wyznać swoje słowo. 
 

Częstym doświadczeniem spowiadającego się i spowiednika jest poczucie zaskakującej i długo już 
niedoświadczanej bliskości Boga i człowieka. Nie tylko nie tracimy więzi, lecz także doświadczamy jej 
pogłębienia, a często narodzin (zmartwychwstania). W twórczości Dostojewskiego przewija się przekonanie, 
że brak wyznania prowadzi do destrukcyjnej izolacji – do grobu. Cała twórczość tego pisarza utkana jest 
z wyznań, na przykład opowieści-wyznania księcia Myszkina z powieści Idiota, z której pochodzi przytaczane 
na wstępie motto. To doświadczenie bezpiecznego i serdecznego spotkania w spowiedzi pozostawia 
pragnienie więzi i budowania bliskich relacji w swoim życiu.  


