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LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Adwentu	(A)	
1	Czytanie:	Iz	35,	1-6a.	10;	Ps:	146;	2	Czytanie:	Jk	5,	7-10;	Ewangelia:	Mt	11,	2-11	
	

Gdy	Jan	usłyszał	w	więzieniu	o	czynach	Chrystusa,	posłał	swoich	uczniów	z	zapytaniem:	
«Czy	 Ty	 jesteś	 Tym,	 który	ma	 przyjść,	 czy	 też	 innego	mamy	 oczekiwać?».	 Jezus	 im	
odpowiedział:	«Idźcie	i	oznajmijcie	Janowi	to,	co	słyszycie	i	na	co	patrzycie:	niewidomi	
wzrok	odzyskują,	 chromi	 chodzą,	 trędowaci	 zostają	oczyszczeni,	 głusi	 słyszą,	 umarli	
zmartwychwstają,	ubogim	głosi	się	Ewangelię.	A	błogosławiony	jest	ten,	kto	nie	zwątpi	
we	Mnie».	Gdy	oni	odchodzili,	 Jezus	zaczął	mówić	do	tłumów	o	Janie:	«Co	wyszliście	

obejrzeć	na	pustyni?	Trzcinę	kołyszącą	się	na	wietrze?	Ale	co	wyszliście	zobaczyć?	Człowieka	w	miękkie	
szaty	ubranego?	Oto	w	domach	królewskich	są	ci,	którzy	miękkie	szaty	noszą.	Po	co	więc	wyszliście?	
Zobaczyć	proroka?	Tak,	powiadam	wam,	nawet	więcej	niż	proroka.	On	jest	tym,	o	którym	napisano:	„Oto	
Ja	posyłam	mego	wysłańca	przed	Tobą,	aby	przygotował	Ci	drogę”.	Zaprawdę,	powiadam	wam:	Między	
narodzonymi	 z	 niewiast	 nie	 powstał	 większy	 od	 Jana	 Chrzciciela.	 Lecz	 najmniejszy	 w	 królestwie	
niebieskim	większy	jest	niż	on». 
	

Wielkość	Jana	Chrzciciela		
Jezus	 daje	 świadectwo	 o	wielkości	 Jana	 Chrzciciela,	 który	 doskonale	 wypełnił	 misję	 przygotowania	
ludzkich	serc	na	Jego	przyjście.	Jan	Chrzciciel	szedł	drogą	całkowitego	ubóstwa	i	zapomnienia	o	sobie.	
Żył	tak,	aby	nie	przysłonić	sobą	Jezusa.	A	przecież	pociągając	innych	radykalizmem	swojego	życia,	łatwo	
mógł	stać	się	przywódcą.	On	natomiast	wiernie	szedł	drogą	wyznaczoną	mu	przez	Boga.	Realizował	Jego	
plan,	a	nie	swoją	wizję.	Konsekwentnie	wskazywał	na	Jezusa,	również	spójnością	swojego	życia,	słów	i	
czynów.	 Prostować	 drogi	 na	 przyjście	 Mesjasza	 to	 solidnie	 wypełniać	 swoje	 powołanie,	 budować	
jedność	 życia	wiary	w	 codzienności,	 starać	 się	 o	 zgodność	 czynów	ze	 słowami.	Tak	postępował	 Jan	
Chrzciciel,	 dlatego	 Jezus	 daje	 go	 za	przykład	wiary,	 która	 nie	 uległa	 zwątpieniu.	 Jednocześnie	 Jezus	
pokazuje	 wielkość	 tych,	 którzy	 mają	 udział	 w	 królestwie,	 które	 zapoczątkował.	 Nie	 mierzy	 się	 jej	
zasługami,	lecz	przyjaźnią	z	Jezusem.		
	

Wspomagaj	mnie,	Panie,	stale	swoją	łaską,		
abym	mógł	być	Twoim	świadkiem	przez	moje	życie	oddane	Tobie.		
Daj	mi	pokorę,	abym	nigdy	nie	przesłaniał	Ciebie	innym.	

__________________________________________________________________________	
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.		
	

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.		
	



Porządek	Mszy	świętych	w	Święta	Bożego	Narodzenia	i	Nowy	Rok	2020:		
	

Boże	Narodzenie,	25	grudnia	2019	
24.00	Pasterka	na	Prittlewell,	od	23.30	kolędowanie	
9.00	Msza	święta	w	Southend	
16.00	Msza	święta	w	Chelmsford	
	

Św.	Szczepana,	26	grudnia	2019	
12.00	Msza	święta	na	Prittlewell	
	

Nowy	Rok,	Uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	Maryi,	1	stycznia	2020	
12.00	Msza	święta	na	Prittlewell	
	
	

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	
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	
20	GRUDNIA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Za	Damiana	o	pomyślne	leczenie	i	błogosławieństwo	Boże	
21	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon	Oraczko	
22	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Augustyn	Gabor	w	27	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	8	GRUDNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	84,95	 £	150,31	 £	203,11	 £	438,37	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

Czuwanie nie oznacza trzymania oczu materialnie otwartych, ale posiadanie serca wolnego i zwróconego we 
właściwym kierunku, to znaczy gotowego, by dawać i służyć. To właśnie oznacza czuwanie! Sen, z którego 
musimy się przebudzić obejmuje obojętność, próżność, niemożność nawiązania autentycznie ludzkich relacji, 
zatroszczenia się o brata samotnego, opuszczonego lub chorego. Oczekiwanie na Jezusa, który przychodzi, 
musi się zatem przełożyć na trud czuwania. Chodzi przede wszystkim o zdumienie działaniem Boga, Jego 
niespodziankami i danie Jemu pierwszeństwa. Czuwanie oznacza także, konkretnie wrażliwość na naszego 
bliźniego znajdującego się w trudnej sytuacji, pozwolenie, aby wyzwaniem były dla nas jego potrzeby, nie 
czekając, aż on czy ona poprosi nas o pomoc, ale nauczenie się uprzedzania, wyprzedzania, tak, jak Bóg 
zawsze czyni wobec nas. 

Papież Franciszek, Anioł Pański, 1 grudnia 2019 
	


