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LITURGIA NIEDZIELI – VI Niedziela Zwykła (B) 
1 Czytanie: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps: 32; 2 Czytanie: 1 Kor 10,31-11,1; Ewangelia: Mk 1,40-45 
 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, 
możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź 
oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i 
zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż 
za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po wyjściu 
zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, 
lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 
 

Jesteś dla mnie ważny  
Opowiadając o swojej posłudze wobec ubogich i trędowatych, św. Matka Teresa mówiła, że 

najgorszą rzeczą dla ludzi, których spotykała codziennie na ulicach Kalkuty, była świadomość, że są 
niepotrzebni. Nikomu nie zależało na ich zdrowiu, nikt na nich nie czekał. Dlatego razem ze swoimi siostrami 
starała się nie tylko tych ludzi nakarmić, ale również dać im poczucie, że nie są sami. Zauważmy, że Jezus mógł 
uzdrowić trędowatego swoim słowem, zachowując bezpieczny dystans. Tak nakazywało Prawo. On jednak 
zbliżył się, wyciągnął rękę i dotknął go. Bóg przychodzi bardzo blisko, kiedy jesteśmy samotni, cierpiący i 
odrzuceni, dotykając swoją miłością naszych serc. 
 

Jezu, pragnę kochać Cię taką miłością, jaką Ty mnie ukochałeś.  
O to Cię proszę i pokornie błagam: uczyń serce moje zdolne do takiej miłości. 

__________________________________________________________________________ 
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”, Edycja Świętego Pawła,  
autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE 

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Wielki Post i Środa Popielcowa: 14 lutego rozpoczynamy 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. We środę o godzinie 19.00 w kościele Sacred Heart w Southend będzie Msza święta 
z obrzędem posypania głów popiołem. W ten dzień obowiązuje post ilościowy – należy spożyć trzy posiłki, w 
tym dwa lekkie i jeden do syta oraz post od pokarmów mięsnych. W każdy piątek Wielkiego Postu będzie w 
tym kościele także 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.  
 

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.  
 



Wizyta duszpasterska – kolęda: Według polskiej tradycji od świąt Bożego Narodzenia kapłani odwiedzają 
domy parafian. Kolęda to czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa i rozmowy. Wszystkich parafian, którzy 
chcą zaprosić kapłana na wizytę kolędową prosimy o pobranie w zakrystii lub z tyłu kościoła po Mszy 
formularzy zgłoszeniowych i złożenie ich do księdza. Można też zgłosić wizytę telefonicznie lub emailowo 
podając imię i nazwisko, adres i proponowany czas wizyty. Po zebraniu zgłoszeń ksiądz skontaktuje się i 
umówi termin kolędy. Proszę o cierpliwość. Odwiedzę wszystkich, którzy zgłoszą kolędę. Okres odwiedzin z 
uwagi na ilość i specyfikę pracy na emigracji będzie dłuższy niż w Polsce.  
 

Zabawa karnawałowa: Składam podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania 
zabawy karnawałowej. Dziękuję za miłą i radosną atmosferę, konkursy, dobrą zabawę.  
 

Kurs Wiedzy Religijnej odbędzie się 24 lutego (sobota) w Laxton Hall.  Tematem jest sakrament bierzmowania. 
Kurs wpisuje się w program duszpasterski Episkopatu Polski na lata 2018-2019, którego hasłem jest: „ 
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W programie wykłady i warsztaty. Czas trwania od 10.00 do 16.00. 
Prosimy o zgłoszenia do księdza proboszcza.  
 

INTENCJE MSZALNE 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

14 lutego, środa Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 4 LUTY 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD BASILDON RAZEM: 

£ 112,00 £ 157,50 £ 96,85 £ 164,29 £ 530,64 
 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE 
SOBOTA 18.00 Our Lady Help Of Christians And St Helen Church,  

27 Milton Road, Westcliff-on-Sea, SS0 7JP 
NIEDZIELA 9.00 The Sacred Heart Church,  

418 Southchurch Road, Southend-on-Sea, SS1 2QB 
1 NIEDZIELA  MIESIĄCA 12.30 The Most Holy Trinity Church,  

71 Wickhay, Basildon, SS15 5AD 
NIEDZIELA 16.00 Our Lady Immaculate,  

New London Road, Chelmsford, CM2 0RG 

NIEKTÓRE ŚWIĘTA St John Fisher 
2 Manners Way, Prittlewell, SS2 6PT 

 

SAKRAMENT POKUTY 
Możliwość spowiedzi zawsze pół godziny 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, Email: southend@pcmew.org; Adres parafii 
(zamieszkanie proboszcza): 68 Marks Court, Southchurch Ave, Southend-On-Sea, SS1 2RJ; Strona 
internetowa: www.parafiasouthend.co.uk  

10 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

11 LUTEGO, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Barbara Augustowska – w 16 rocznicę śmierci 

16.00 CHELMSFORD Za Darię i Nikol o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
oraz wiarę i bezpieczeństwo 

14 LUTEGO, ŚRODA 

18.00 SOUTHEND + Beata Wnęk – w 4 rocznicę śmierci 

17 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

18 LUTEGO, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Za Łukasza w 18 rocznicę urodzin  
– intencja od Dziadków, Rodziców i Rodzeństwa 

16.00 CHELMSFORD + Barbara – w 10 rocznicę śmierci 


