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Cyryl i Metody, święci apostołowie Słowian, trwają w pamięci Kościoła razem z wielkim 

dziełem ewangelizacji, jakiego dokonali. (…) pamięć ich za naszych czasów staje się jeszcze bardziej żywa 

i aktualna. Wydarzenia ostatniego stulecia, zwłaszcza zaś ostatnich dziesięcioleci, ożywiły w Kościele, 

wraz ze wspomnieniem religijnym, zainteresowanie historyczno-kulturalne dwoma świętymi Braćmi, 

których szczególne charyzmaty stały się bardziej zrozumiałe na tle sytuacji i doświadczeń naszej epoki. 

Przyczyniły się do tego liczne wydarzenia, które należą – jako prawdziwe znaki czasu – do historii XX w., 

a nade wszystko owo wielkie wydarzenie, jakie dokonało się w życiu Kościoła poprzez Sobór 

Watykański II.  

Wychowani w kulturze bizantyjskiej, Bracia Cyryl i Metody potrafili stać się apostołami Słowian w pełnym 

tego słowa znaczeniu. Rozłąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, przyjęta z 

wiarą w Jego obietnicę, jest zawsze tajemniczym i płodnym warunkiem rozwoju i wzrostu Ludu Bożego na 

ziemi. „Pan rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu ojca twego do kraju, który ci 

ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się 
błogosławieństwem»” (Rdz 12, 1 n.). (…) Boża Opatrzność, skierowała do dwóch Braci podobne 

wezwanie, żądając udania się na misje wśród Słowian. Zadanie to oznaczało dla nich nie tylko porzucenie 

zaszczytnych stanowisk, ale i życia kontemplacyjnego. Oznaczało wyjście z obrębu Cesarstwa 

Bizantyjskiego i podjęcie długiego pielgrzymowania w służbie Ewangelii wśród ludów, które pod wieloma 

względami były dalekie od systemu współżycia opartego na rozwiniętej organizacji państwowej i 

wyrafinowanej kulturze Bizancjum, przesiąkniętej chrześcijańskimi zasadami. Prawda i moc ich mandatu 

misyjnego rodziły się z głębi tajemnicy Odkupienia, a ich dzieło ewangelizacyjne wśród ludów 

słowiańskich stanowiło ważne ogniwo w posłannictwie powierzonym Kościołowi powszechnemu przez 

Zbawiciela aż do końca czasów. Było ono wypełnieniem – w konkretnym czasie i okolicznościach – słów 

Chrystusa, który w mocy swego Krzyża i Zmartwychwstania polecił Apostołom: „głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15), „nauczajcie 

wszystkie narody” (Mt 28, 19).  

 Obok wielkiego poszanowania dla osób i bezinteresownej troski o ich prawdziwe dobro, obaj święci Bracia posiadali odpowiedni zasób 

energii, rozwagi, gorliwości i miłości, konieczny do niesienia przyszłym wierzącym światła, do ukazywania im dobra i jednoczesnego udzielania 

pomocy w jego osiągnięciu. W tym celu pragnęli upodobnić się pod każdym względem do tych, którym nieśli Ewangelię; należeć do nich i dzielić we 

wszystkim ich los. (…) Z myślą o ewangelizacji – jak na to wskazuje ich biografia – dwaj święci Bracia podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma 

Świętego na język ludów słowiańskich osiadłych w sąsiedztwie ich kraju i rodzinnego miasta. (…) Musieli sobie zadać trud zapoznania się z całym 

wewnętrznym światem tych, którym zamierzali głosić Słowo Boże, posługując się zrozumiałymi dla nich wyobrażeniami i pojęciami. Poprawne 

zaszczepienie pojęć Pisma Świętego i teologii greckiej na gruncie innego doświadczenia historycznego i odmiennego myślenia uznali za niezbędny 

warunek powodzenia swojej działalności misjonarskiej.  

 Wyjątkowy i godny podziwu jest fakt, że święci Bracia, działając w złożonych i niepewnych warunkach, nie usiłowali narzucić ludom, 

którym głosili Ewangelię, ani niewątpliwej wyższości języka greckiego i kultury bizantyjskiej, ani zwyczajów czy sposobu postępowania 

społeczeństwa bardziej rozwiniętego, w którym wzrośli, i które siłą rzeczy musiały być im bliskie i drogie. Kierowani ideałem zjednoczenia w 

Chrystusie nowych wierzących dali językowi słowiańskiemu bogate, piękne teksty liturgii bizantyjskiej oraz dostosowali do umysłowości i obyczajów 

nowych ludów subtelne i złożone przepisy prawa grecko-rzymskiego. Wypełniając ten program jedności i pokoju, zawsze szanowali zobowiązania 

swego posłannictwa, licząc się z tradycyjnymi uprawnieniami oraz prawami kościelnymi ustalonymi przez kanony soborowe (…) Przekonanie 

świętych Braci Sołuńskich, że każdy Kościół lokalny jest powołany do ubogacenia własnymi darami katolickiej pleroma, pozostawało w doskonałej 

harmonii z ich ewangeliczną intuicją, że różne warunki życia poszczególnych Kościołów chrześcijańskich nie mogą nigdy usprawiedliwiać 
rozdźwięków, niezgody czy rozdarcia w wyznawaniu jednej wiary i w praktykowaniu miłości. (...) Cyryl i Metody stanowią jakby ogniwo łączące, 

jakby duchowy pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem w jedną wielką Tradycję Kościoła powszechnego. Są 
oni dla nas wzorem i patronują wysiłkowi ekumenicznemu siostrzanych Kościołów Wschodniego i Zachodniego w odnalezieniu poprzez dialog i 

modlitwę widzialnej jedności w doskonałej i całkowitej wspólnocie (…) Realizując własny charyzmat Cyryl i Metody wnieśli decydujący wkład w 

budowę Europy nie tylko jako wspólnoty wiary chrześcijańskiej, ale także jako organizmu państwowego i kulturowego. Dzisiaj również nie ma innej 

drogi do przezwyciężenia napięć i naprawienia rozłamów czy usunięcia antagonizmów zarówno w Europie jak i w świecie, które zagrażają 
wywołaniem straszliwego zniszczenia życia i wartości. Być chrześcijaninem w naszych czasach oznacza być twórcą komunii w Kościele i w 

społeczeństwie.  

Służą temu celowi: otwartość ducha ku braciom, wzajemne zrozumienie, gotowość współpracy na drodze wspaniałomyślnej wymiany dóbr 

kulturalnych i duchowych.  

 Trzeba więc, by cały Kościół obchodził uroczyście i w radości (…)rocznicę zakończenia apostolskiego dzieła pierwszego arcybiskupa 

wyświęconego w Rzymie dla ludów słowiańskich, św. Metodego oraz jego brata, św. Cyryla, wspominając wejście tych ludów na scenę historii 

zbawienia i do grona narodów Europy, które już w ciągu poprzednich wieków przyjęły chrześcijańskie orędzie. Wszyscy zrozumieją, jak serdecznie 

przyłącza się do tego świętowania pierwszy syn słowiańskiej rodziny, powołany po prawie dwóch tysiącleciach do objęcia Stolicy Biskupiej św. Piotra 

w Rzymie.  

         

fragmenty z Encykliki „Slavorum Apostoli, Jana Pawła II)  
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
NIEDZIELA, 13 LUTEGO 2011; 6 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków Julii i Alojzego w 50 rocz. ślubu 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla ROCZNIAKA Krzysztofa Kostrzębskiego dla Jego 

             rodziców Żanety i Pawła, rodziców Chrzestnych i dziadków 

12:15 – CHRZEST – Anna JANICKA 
12:15 – CHRZEST – Alex Jan BUDZIAK 

PONTEFRACT 16:00 – Za śp. mamę + Krystynę Cysewską z okazji 56. rocznicy urodzin – int. od córki 

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla syna Piotra z okazji urodzin – dar intencji od rodziców 

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO 2011; ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I METODEGO – patronów Europy; 

10:00 – Za śp. męża + Konstantego, rodziców + Jana i Walentynę, oraz + Józefa i + Annę,  
             oraz zmarłe rodzeństwo z obojga stron – intencja pani Elżbiety Druś 

WTOREK, 15 LUTEGO 2011; Wspomnienie bł. Michała Sopoćko;  

10:00 – Za śp. dziadka + Stanisława Peszko w dniu 49. rocz. śmierci – int. rodziny pp. Tosta 

ŚRODA, 16 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Za śp. męża + Stefana Chmielewskiego w 5. rocz. śmierci – intencja od żony Heleny 

CZWARTEK, 17 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. + Józefa Lewandowskiego – intencja od Koła Żywego Różańca 

PIĄTEK, 18 LUTEGO 2011; Dzień powszedni – III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego; 

10:00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Heleny Monist, 

             oraz Davida i Stefana Gordon w dniu Ich urodzin – dar int. rodziny p. Heleny Monist 

10:30 – NABOŻEŃSTWO DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z PROŚBAMI 

SOBOTA, 19 LUTEGO 2011; Dzień powszedni; 

  8:30 – Za śp. Prezydenta RP + Lecha Kaczyńskiego i wszystkie ofiary katastrofy samolotu 

             prezydenckiego pod Smoleńskiem – intencja 11/12 
     VII TYDZIEŃ ZWYKŁY  

18:30 – Za śp. mamę + Eleonorę Szwedzińską z okazji imienin – intencja od dzieci 

NIEDZIELA, 20 LUTEGO 2011; 7 ZWYKŁA; 

  9:30 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i zdrowie dla Angeliki Drzewoskiej w 2. rocznicę urodzin oraz dla  

             Jej rodziców Kariny i Marcina, dziadków i chrzestnych 

10:30 – GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP 
11:00 – Za śp. mamę + Marię Kaszyńską w 7. rocznice śmierci – int. córki Krystyny z rodziną 
12:15 – CHRZEST – Oliwia Jolanta OLCHOWIAK 

HARROGATE 16:30 – Za śp. tatę + Czesława Karboeniczka w 3. rocz. śmierci – int. córki Małgosi z rodziną 
19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla narzeczonych Janusza i Delfiny z prośbą o szczęśliwy dzień zaślubin - dar  

             intencji od matki chrzestnej Anny  

 

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

 
* PATRONÓW EUROPY - Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i 

Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z 

hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, 

między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański 

pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym 

językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są 
uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc 

tym samym wspomnienie do rangi święta. 



* DZIEŃ MODLITW ZA NARODY SŁOWIAŃSKIE - Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za 

Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. 

Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Boga prośbę o pokój na 

świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.  

* WSPOMNIENIE ŚW. WALENTEGO Tego samego dnia tradycja wspomina świętego Walentego, kapłana 

rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na 

Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także w Polsce  przyjęło się go czcić jako 

patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze Karnawał, ale także do 

modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, tych którzy nas kochają. Pamiętajmy też o 

wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Bogiem 

weszli na wspólną drogę życia. 

 

* WALNE ZEBRANIE LPCM LEEDS PARISH - Komitet Parafialny zawiadamia o zmianie terminu Walnego Zebrania. 

Zebranie to odbędzie się nie w niedzielę 6-ego marca 2011r.,  jak planowano lecz dwa tygodnie później, w niedzielę 20-ego 

marca 2011. Za zmianę terminu przepraszamy.                     

 

* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 

umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 

* KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2011  - Prosimy Parafian o składanie intencji na Rok 2011. 

Przyjmowanie intencji odbywa się w kaplicy przy zakrystii po Mszach św.  

 

* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
* KATECHEZA DLA DOROSŁYCH PRZED BIERZMOWANIEM – po przerwie świątecznej wznowiła 

spotkania w soboty po Mszy Świętej wieczornej z niedzieli – tj. około godz. 19:30 

 

* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie 

indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie - z Ks. Proboszczem. 

Można się umówić telefonicznie.  

KOLEJNY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI - SESJA WIOSENNA – ROZPOCZNIE SIĘ - W SOBOTĘ  
26 LUTEGO BR. O GODZ. 19:30 

 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 

Niedziela  13.02.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 

Niedziela  20.02.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 

Niedziela  27.02.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 

Niedziela    6.03.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 

Niedziela  13.03.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 

* WALNE ZEBRANIE KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – odbędzie się w niedzielę – 27 lutego br. – po Sumie o 

godz. 12:30. 

 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - zaprasza naszych seniorów każdej środy na spotkania i wspólny obiad  

 

* BIBLIOTEKA POLSKA Już bardzo niedługo działalność rozpocznie Polska Biblioteka przy Polskiej Szkole Sobotniej w 

Leeds. Bardzo chcielibyśmy wzbogacić nasz księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe i dlatego zwracamy się do 

wszystkich szanownych Parafian z prośbą o podarowanie naszej Bibliotece choć jednej książki z własnego księgozbioru. Nie 

tylko wzbogaci ten dar nasz księgozbiór ilościowo, ale i jakościowo, bo otrzymawszy od Państwa książki wybrane podług 

państwa gustu, Biblioteka nasza stanie się w znaczącym stopniu Państwa Biblioteką, odzwierciedlającą Państwa potrzeby, 

gusty i upodobania czytelnicze. Bardzo liczymy na Państwa inicjatywę i prosimy o jedną książkę od każdego Parafianina. 

Mogą to być książki tak dla dzieci, jak i dorosłych. Grube i cieniutkie; faktograficzne i wręcz przeciwnie. Wszystko co 

Państwu w duszy gra i czym chcieliby Państwo podzielić się z nami  - czytelnikami.  Książki można przekazywać Paniom 

Zuzannie Green i Magdalenie Ions, zostawiać  w sklepiku parafialnym, bądź w kaplicy kościelnej. Z góry dziękujemy 

serdecznie. 

 

* CZŁONKOWSTWO KLUBU - Prezes Zarządu Klubu uprzejmie przypomina o odnowieniu Legitymacji 

Członkowskiej na ten rok. Można to zrobić w niedziele po Mszy Św. w cocktail bar obok baru. Osoby dające donacje w 

niebieskich lub żółtych kopertkach są automatycznie członkami klubu z prawem głosowania na Walnym Zebraniu. Inne 

osoby mogą otrzymać legitymacje plącąc nominalna sumę £5.00 za rok, co upoważnia ich do wstępu do baru według 

angielskiego prawa. 

 
 



* “STEPS” DANCE STUDIO "STEPS" dance studio zaprasza na kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych 
przy Polskim Ośrodku w Leeds.  
Zajęcia we wtorki - o godz 19.30. Wiecej informacji 07799524588 – Rafal 
* LEKCJE BALETU Nauczycielka tańca zaprasza dzieci powyżej 4-ego roku życia, z Ripon i okolic, na lekcje 

baletu a Ripon. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Grażyną pod nr 01423 709786. 

* ŚWIETLICA DLA DZIECI „ŻAK” – W Leeds działa świetlica dla dzieci „Żak” Odbywają się w niej zajęcia 

plastyczne. Informacje - tel: 07704609049 – i na stronie internetowej – www.zak.witryna.info. 

* MOVEMENT ACADEMY – zaprasza na zajęcia TECHNIKI NIA, fantastycznie energeryzujące i relaksujące 

ćwiczenia w tańcu. Ćwiczenia NIA wykonywane w rytm różnych stylów muzyki doładują Cię na cały tydzień i ukoją Twój 

stres. Dają duże możliwości indywidualnego wyrażania się w ruchu, uzdrawiają psychikę i ciało. Dołącz do grupy w 

czwartek o godz. 18:00 (zajęcia są bezpłatne dla osób pow. 50 lat). Zaprasza NIA White Belt Teacher – Krystyna 

Kozanecka. 

  

Odwiedziny  duszpasterskie  w  LEEDS  -  kolęda  2010/2011 
 

PONIEDZIAŁEK-14.02.2011.- LEEDS LS14 “nowe adresy”- Ks. Umawia się na wizytę telefonicznie;  

WTOREK – 15.02.2011r. – LEEDS  LS11 – “nowe adresy”;- Ks. Umawia się na wizytę telefonicznie;  

ŚRODA – 16.02.11r. -  LEEDS  LS 10 – “nowe adresy”; - Ks. Umawia się na wizytę telefonicznie 

CZWARTEK – 17.02.11r. -  LEEDS  LS 8 – “nowe adresy”; - Ks. Umawia się na wizytę telefonicznie 

PIĄTEK – 18.02.11r. -  LEEDS  LS 7 – “nowe adresy”; - Ks. Umawia się na wizytę telefonicznie 
MOŻNA SIĘ UMÓWIĆ NA WIZYTĘ DUSZPASTERSKĄ PO MSZACH ŚW. W NIEDZIELE 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 6.02.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 160-21p.; 
ofiary Gift AID – £ 220-20p.; na tacę – £ 348-34p.; Biuletyn – £ 32-46p.; 

 Serdeczny Bóg Zapłać wszystkim ofiarodawcom, a szczególnie dzieciom i ich rodzicom, którzy do skarbony przy 

Żłóbku złożyli dar ofiarny – £ 269-33p. 
* OFIARY NA WITRAŻ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II – złożyli je już pierwsi Parafianie. 

Składamy Im serdeczne podziękowania. Zaczniemy publikować listę ofiarodawców po uzgodnieniu wszystkich szczegółów 

z wykonawcą witraż, którego komitet wybrał na ostatnim zebraniu. Wszystkie szczegóły i odnośnie tych prac wraz z 

projektami będziemy przedstawiali w biuletynie.   

* POSZUKIWANY OFIARDAWCA GIFT AID NR 111 ofiarodawcę z nr 111 kopertek niebieskich prosimy o 

zgłoszenie się do Ks. Proboszcza w sprawie administracyjnej. 

 

EWANGELIA NA 6 NIEDZIELE ZWYKŁĄ (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». 
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