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LITURGIA	NIEDZIELI	–	II	Niedziela	Adwentu	(A),		
w	Polsce	Uroczystość	Niepokalanego	Poczęcia	Najświętszej	Maryi	Panny	
1	Czytanie:	Rdz	3,	9-15;	Ps:	98;	2	Czytanie:	Rz	15,	4-9;	Ewangelia:	Łk	1,	26-38	
	

Bóg	posłał	anioła	Gabriela	do	miasta	w	Galilei,	zwanego	Nazaret,	do	Dziewicy	
poślubionej	mężowi	imieniem	Józef,	z	rodu	Dawida;	a	Dziewicy	było	na	imię	
Maryja.	Wszedłszy	do	Niej,	anioł	rzekł:	«Bądź	pozdrowiona,	łaski	pełna,	Pan	
z	Tobą,	błogosławiona	jesteś	między	niewiastami».	Ona	zmieszała	się	na	te	
słowa	i	rozważała,	co	by	miało	znaczyć	to	pozdrowienie.	Lecz	anioł	rzekł	do	
Niej:	«Nie	bój	się,	Maryjo,	znalazłaś	bowiem	łaskę	u	Boga.	Oto	poczniesz	 i	

porodzisz	Syna,	któremu	nadasz	imię	Jezus.	Będzie	On	wielki	i	zostanie	nazwany	Synem	Najwyższego,	a	
Pan	 Bóg	 da	 Mu	 tron	 Jego	 praojca,	 Dawida.	 Będzie	 panował	 nad	 domem	 Jakuba	 na	 wieki,	 a	 Jego	
panowaniu	nie	będzie	końca».	Na	to	Maryja	rzekła	do	anioła:	«Jakże	się	to	stanie,	skoro	nie	znam	męża?».	
Anioł	Jej	odpowiedział:	«Duch	Święty	zstąpi	na	Ciebie	i	moc	Najwyższego	okryje	Cię	cieniem.	Dlatego	
też	Święte,	które	się	narodzi,	będzie	nazwane	Synem	Bożym.	A	oto	również	krewna	Twoja,	Elżbieta,	
poczęła	w	swej	starości	syna	 i	 jest	 już	w	szóstym	miesiącu	 ta,	która	uchodzi	za	niepłodną.	Dla	Boga	
bowiem	nie	ma	nic	niemożliwego».	Na	to	rzekła	Maryja:	«Oto	Ja	służebnica	Pańska,	niech	Mi	się	stanie	
według	słowa	twego».	Wtedy	odszedł	od	Niej	anioł. 
	

„Niech	mi	się	stanie	według	twego	słowa”	
Maryja	to	ważna	osoba	w	planie	zbawienia.	Wszystko,	co	się	dokonało,	opiera	się	na	mocy	Bożej	łaski.	
W	przypadku	Maryi	była	to	łaska	uprzedzająca,	która	zachowała	Ją	od	grzechu.	A	w	moim	przypadku	to	
łaska	wspomagająca,	która	umożliwia	podążanie	drogą	woli	Bożej.	 Idę	razem	z	Maryją.	Niepokalane	
Poczęcie	napełnia	sensem	całe	adwentowe	oczekiwanie.	Patrzę	na	Maryję,	uczę	się	od	Niej	i	proszę	Ją,	
abym	tak	jak	Ona	potrafił	uwierzyć,	że	Słowo	także	we	mnie	chce	stać	się	życiem.	Radość	i	pokora	Maryi	
poszerzają	moje	 adwentowe	 horyzonty.	 Nie	 da	 się	 przejść	 Adwentu	 bez	Niepokalanej.	 Razem	 z	Nią	
walczę	o	czystość	serca,	gotowego	na	przyjęcie	Mesjasza.	
	

Uwielbiam	Cię,	Panie,	za	dar	Niepokalanej.		
Dziękuję	Ci,	Dziewico	Niepokalana,	że	reprezentujesz	mnie	przed	Bogiem.		
Pomóż	mi	swoją	matczyną	opieką	owocnie	przeżyć	czas	Adwentu.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Adwent:	Rozpoczęliśmy	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.		
	



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.		
	

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	
7	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Rezerwacja	
8	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Władysława	Szymańska,	+	Gustaw	i	Kornelia	Szymanowscy	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
13	GRUDNIA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 +	Roman	Dobrosielski	w	4	rocznicę	śmierci	
14	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon	Oraczko	
15	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Antoni	Mirga	w	25	rocznicę	śmierci	i	za	zmarłych	z	rodziny	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	1	GRUDNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	71,76	 £	159,65	+	20,00	zł	 £	95,25	 £	178,44	 £	505,10	+	20,00	zł	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

Refleksja na adwent, św. Cezary z Arles (470-542) 
Jeśli ziemski król albo jakiś poważny człowiek zaprosi cię na swoje urodziny, czy nie starasz się wtedy pójść 
w nowym, czystym i dobrym ubraniu, aby nie urazić zapraszającego tym, że przyszedłeś w ubraniu wytartym, 
tanim i brudnym? Z równie wielkim wysiłkiem, na jaki cię tylko stać, staraj się przy pomocy Chrystusa o to, 
żeby twoja dusza poszła na uroczystość Odwiecznego Króla, to jest na narodziny Pana Zbawiciela – przybrana 
w rozmaite ozdoby cnót, w perły prostoty i kwiaty umiaru, żeby miała spokojne sumienie, jaśniejącą czystość, 
wspaniałą miłość i biel miłosiernych uczynków. Jeśli Chrystus Pan zobaczy, że tak ubrany przychodzisz na 
uroczystość Jego narodzin, sam w niej spocząć i na zawsze zamieszkać, jak napisano: I zamieszkam 
w nich,i między nimi będę chodził (2 Kor 6, 16), oraz Oto stoję przy drzwiach i pukam. Jeśli kto wstanie 
i otworzy mi, wejdę do niego i będę ucztował z nim, a on ze Mną (Ap 3, 20). Jakże szczęśliwa jest ta dusza, 
która przy Bożej pomocy tak będzie kierować swoim życiem, że zasłuży sobie na przyjęcie Chrystusa jako 
gościa i mieszkańca. A przeciwnie, jakże nieszczęśliwa jest dusza i godna wielu łez, która do tego stopnia 
zbrukała się złymi czynami, zbrudziła się czernią chciwości, spopieliła ogniem gniewu, skalała ustawiczną 
rozpustą, zatraciła w tyranii pychy, że nie zamieszka w niej Chrystus, ale weźmie ją pod złą władzę zły duch. 
Jeżeli taka dusza nie otrzyma rychło lekarstwa w pokucie, opuści ją światłość, a zapanują nad nią ciemności, 
utraci słodycz, a wypełni się goryczą, wchłonie ją śmierć, a życie odtrąci. Niechaj jednak nikt nie zwątpi 
w dobroć Pana, niechaj nie złamie go śmiertelna rozpacz. Wręcz przeciwnie, niechaj co prędzej ucieka się do 
pokuty. Jak długo jeszcze rany jego grzechów są zupełnie świeże, niechaj stosuje zbawienne lekarstwo. Nasz 
Lekarz jest wszechmocny i w ten sposób leczy dolegliwości, że nawet po truciźnie nie zostaje śladu… Ci zaś, 
którzy wiedzą, jak trudno im pełnić uczynki miłosierdzia, a tak łatwo unosić się gniewem, a jeszcze łatwiej 
popadać w grzechy nieczyste, niechaj usiłują przy pomocy Pana wyrwać się ze zła, aby mogli dostąpić 
zaszczytu pełnienia dobrych czynów, aby w dniu sądu nie spotkała ich kara razem z bezbożnymi 
i grzesznikami, lecz żeby wraz ze sprawiedliwymi i miłosiernymi mogli dojść do wieczystej nagrody. 


