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LITURGIA	NIEDZIELI	–	I	Niedziela	Adwentu	(A)	
1	Czytanie:	Iz	2,	1-5;	Ps:	122;	2	Czytanie:	Rz	13,	11-14;	Ewangelia:	Mt	24,	37-44	
	

Jezus	 powiedział	 do	 swoich	 uczniów:	 «Jak	 było	 za	 dni	 Noego,	 tak	 będzie	 z	
przyjściem	Syna	Człowieczego.	Albowiem	jak	w	czasie	przed	potopem	jedli	i	pili,	
żenili	się	i	za	mąż	wydawali	aż	do	dnia,	kiedy	Noe	wszedł	do	arki,	i	nie	spostrzegli	
się,	że	przyszedł	potop	 i	pochłonął	wszystkich,	 tak	również	będzie	z	przyjściem	
Syna	 Człowieczego.	 Wtedy	 dwóch	 będzie	 w	 polu:	 jeden	 będzie	 wzięty,	 drugi	
zostawiony.	Dwie	będą	mleć	na	żarnach:	jedna	będzie	wzięta,	druga	zostawiona.	

Czuwajcie	więc,	bo	nie	wiecie,	w	którym	dniu	Pan	wasz	przyjdzie.	A	to	rozumiejcie:	Gdyby	gospodarz	
wiedział,	o	jakiej	porze	nocy	nadejdzie	złodziej,	na	pewno	by	czuwał	i	nie	pozwoliłby	włamać	się	do	
swego	 domu.	 Dlatego	 i	 wy	 bądźcie	 gotowi,	 bo	 w	 chwili,	 której	 się	 nie	 domyślacie,	 Syn	 Człowieczy	
przyjdzie».	 
	

Nadzieja	oczekiwania	
Kościół	 jak	 troskliwa	matka	 zaprasza	 do	 spojrzenia	 w	 górę,	 do	 powrotu	 do	 źródeł	 nadziei.	 Są	 one	
zawarte	 w	 misterium	 osoby	 Jezusa	 Chrystusa,	 w	 tajemnicy	 Jego	 śmierci,	 zmartwychwstania	 i	
ostatecznego	 przyjścia	 na	 końcu	 czasów.	 W	 świetle	 tej	 tajemnicy	 spoglądamy	 na	 codzienność,	
odnajdujemy	Pana,	który	nam	towarzyszy,	i	doświadczamy	nietrwałości	tego,	co	przysparza	nam	wielu	
trosk.	Dlatego	Kościół	daje	nam	czas	Adwentu,	który	pozwala	na	nowo	oczekiwać	na	spotkanie	z	Panem.	
To	czas,	aby	postawić	sobie	pytanie,	czy	moje	życie	jest	ukierunkowane	na	jedynego	Pana.	Im	bardziej	
ktoś	jest	ważny,	tym	bardziej	oczekiwanie	mobilizuje	do	przygotowania	się.	Wiara	niesie	więc	ze	sobą	
troskę	 o	 aktywność	 jej	 przeżywania.	 To	 oznacza	 wierność	 Słowu.	 Wtedy	 nie	 zaskoczy	 mnie	 żadna	
katastrofa.	Wiara	jest	więc	stałym	oczekiwaniem,	które	bazuje	na	pewności,	że	Bóg	jest	obecny	w	mojej	
codzienności.	
	

Niech	czas	Adwentu	będzie	dla	mnie,	Panie,	przypomnieniem,		
że	ostateczną	metą	mojego	życia	jest	spotkanie	ze	Zmartwychwstałym.		
Wzmocnij	moją	nadzieję	w	przygotowaniu	się	na	radość	stanięcia	przed	Bogiem.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Adwent:	Dzisiaj	 rozpoczynamy	nowy	 rok	kościelny.	 Pierwszy	okres	 tego	 roku	 to	 adwent,	 czyli	 czas	
przygotowania	do	 Świąt	 Bożego	Narodzenia.	 Jest	 to	 czas	 czuwania,	modlitwy	 i	 nawrócenia.	 Patroni	
adwentu,	 Najświętsza	Maryja	 Panna	 i	 św.	 Jan	 Chrzciciel	 uczą	 nas	 jak	 poprzez	 zaufanie,	 zerwanie	 z	
grzechem	oraz	czynienie	dobra	otworzyć	się	na	przyjście	Jezusa,	naszego	Pana	i	Zbawiciela.	Przyjście	to	
dokonuje	się	dzisiaj	w	każdej	Mszy	świętej	a	ostatecznie	nastąpi	na	końcu	czasów.	Nasz	Pan	przyjdzie	
wtedy,	aby	osądzić	 ludzkość	 i	zatriumfować	w	chwale	razem	ze	świętymi.	Kościół	w	czasie	adwentu	
uczy	nas	jak	przyjmować	Chrystusa	w	Eucharystii	i	iść	za	Nim	przez	życie	a	przez	to	przygotowuje	nas	
na	 Jego	 przyjście	 na	 końcu	 czasów.	 Podejmijmy	wezwanie	 do	 czuwania,	modlitwy	 i	 nawrócenia.	W	
czasie	adwentu	w	każdy	piątek	o	19.00	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend	będziemy	spotykać	się	na	
Mszy	 świętej	 ku	 czci	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 zwanej	 tradycyjnie	 roratami.	 Od	 18.30	 możliwość	
spowiedzi.	Zapraszamy	wszystkich,	szczególnie	dzieci	z	lampionami.		
	

Wizyta	 duszpasterska	 (kolęda):	W	 czasie	 adwentu	 lub	 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.		
	

Sklepik	 świąteczny:	 Po	 Mszach	 świętych	 w	 soboty	 i	 niedziele	 można	 zaopatrzyć	 się	 w	 kartki	
świąteczne,	 opłatki,	 sianko,	 kalendarze	 na	 rok	 2020,	 komplety	 kolędowe,	 szopki	 oraz	 książki.	
Zapraszamy.		
	



Podziękowanie:	Bardzo	dziękujemy	wszystkim,	którzy	zorganizowali	Parafialną	Zabawę	Andrzejkową.	
Dochód	z	tej	imprezy	został	przeznaczony	na	cele	parafii.		
	

Pierwszy	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	Msza	święta	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	
o	godzinie	19.00.	Spowiedź	od	godziny	18.00	do	19.00.	W	czasie	spowiedzi	wystawienie	Najświętszego	
Sakramentu.	Po	Mszy	świętej	sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

Spotkania	modlitewne	w	Basildon:	Zapraszamy	dorosłych	na	spotkania	modlitewne	do	Basildon.	O	
18.30	 spotkanie	biblijne	 i	 o	19.30	 adoracja	Najświętszego	Sakramentu.	Daty	 spotkań	w	najbliższym	
czasie:	5	i	12	grudnia.		
	

Spotkanie	ze	świętym	Mikołajem:	będzie	w	tym	roku	7	grudnia	w	Westcliff	po	Mszy	świętej	o	18.00	
oraz	 1	 grudnia	 w	 Basildon	 po	 Mszy	 świętej	 o	 12.30.	 Zainteresowanych	 rodziców	 prosimy	 o	
przygotowanie	paczek	i	dostarczenie	ich	do	zakrystii	przed	Mszą	świętą.		
	

Pielgrzymki	do	Medjugorie	i	do	Ziemi	Świętej:	Planujemy	dwie	pielgrzymki.	Do	Medjugorie	w	maju	
lub	czerwcu	2020	oraz	do	Ziemi	Świętej	na	jesieni	2020.	Osoby	zainteresowane	prosimy	o	kontakt	do	
księdza	proboszcza	najpóźniej	do	15	grudnia.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
30	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon	Oraczko	
1	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Roman	Oraczko,	Zenon	Oraczko	-	tata,	Paweł	Oraczko,	

Stanisław	Oraczko	-	wujek,	+	Zofia	Mirga	-	siostra		
oraz	za	rodzinę	Oraczko	o	wytrwałość	i	zdrowie		
-	intencja	od	Pauliny	Oraczko	

12.30	 BASILDON	 +	Ewa	Wojtysiak	-	w	1	rocznicę	śmierci	i	Henryk	Wojtysiak	
16.00	 CHELMSFORD	 O	Boże	błogosławieństwo	dla	brata	Zdzisława,		

o	udaną	i	pomyślną	operację		
oraz	szybki	i	sprawny	powrót	do	zdrowia	

6	GRUDNIA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Za	rodzinę	Oraczków	o	błogosławieństwo	Boże	
7	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Rezerwacja	
8	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Władysława	Szymańska	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	24	LISTOPADA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	49,30	 £	167,49	+	20,00	zł	 £	127,31	 £	344,10	+	20,00zł	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

Jan Paweł II, Z homilii na I Niedzielę Adwentu, 29.11.1998 
 

Przeżywając Adwent oczekujemy wydarzenia, które wpisuje się w czas i zarazem go przekracza. Jak co roku 
wydarzenie to nastąpi w noc Bożego Narodzenia. Pobiegną do stajenki betlejemskiej pasterze, potem przyjdą 
trzej królowie ze Wschodu. Jedni i drudzy będą symbolizować poniekąd całą ludzką rodzinę. Poprzez 
wszystkie kraje i kontynenty, wśród wszystkich ludów i narodów rozlega się ten głos dzisiejszej liturgii: «Idźmy 
z radością na spotkanie Pana».  


