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LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Zwykła	(A)	
1	Czytanie:	Iz	8,23b-9,3;	Ps:	27;	2	Czytanie:	1	Kor	1,10-13.17;	Ewangelia:	Mt	4,12-23	
	

Gdy	Jezus	posłyszał,	że	Jan	został	uwięziony,	usunął	się	do	Galilei.	Opuścił	
jednak	 Nazaret,	 przyszedł	 i	 osiadł	 w	 Kafarnaum	 nad	 jeziorem,	 na	
pograniczu	 Zabulona	 i	 Neftalego.	 Tak	 miało	 się	 spełnić	 słowo	 proroka	
Izajasza:	 „Ziemia	Zabulona	 i	 ziemia	Neftalego.	Droga	morska,	 Zajordanie,	
Galilea	 pogan!	 Lud,	 który	 siedział	 w	 ciemności,	 ujrzał	 światło	 wielkie,	 i	
mieszkańcom	cienistej	krainy	śmierci	wzeszło	światło”.	Odtąd	począł	Jezus	

nauczać	i	mówić:	„Nawracajcie	się,	albowiem	bliskie	jest	królestwo	niebieskie”.	Gdy	Jezus	przechodził	
obok	Jeziora	Galilejskiego,	ujrzał	dwóch	braci,	Szymona,	zwanego	Piotrem,	i	brata	jego,	Andrzeja,	 jak	
zarzucali	 sieć	 w	 jezioro;	 byli	 bowiem	 rybakami.	 I	 rzekł	 do	 nich:	 „Pójdźcie	 za	 Mną,	 a	 uczynię	 was	
rybakami	 ludzi”.	Oni	natychmiast	zostawili	 sieci	 i	poszli	za	Nim.	A	gdy	poszedł	stamtąd	dalej,	ujrzał	
innych	 dwóch	 braci,	 Jakuba,	 syna	 Zebedeusza,	 i	 brata	 jego	 Jana,	 jak	 z	 ojcem	 swym	 Zebedeuszem	
naprawiali	w	łodzi	swe	sieci.	Ich	też	powołał.	A	oni	natychmiast	zostawili	łódź	i	ojca	i	poszli	za	Nim.	I	
obchodził	 Jezus	 całą	 Galileę,	 nauczając	w	 tamtejszych	 synagogach,	 głosząc	 Ewangelię	 o	 królestwie	 i	
lecząc	wszelkie	choroby	i	wszelkie	słabości	wśród	ludu. 
	

Wszystko	w	służbie	ewangelizacji		
Uwięzienie	Jana	Chrzciciela	było	dla	Jezusa	znakiem	rozpoczęcia	Jego	misji	głoszenia	Ewangelii	bliskości	
Boga.	Jezus	nie	działał	sam.	Do	dzieła	ewangelizacji	zaprosił	uczniów,	tworząc	z	nimi	wspólnotę	życia.	
Co	 takiego	miał	w	sobie	Syn	Boży,	że	apostołowie	potrafili	natychmiast	pozostawić	własne	sprawy	 i	
bliskich,	aby	związać	swoją	przyszłość	z	Nim?	Dziś	Jezus	spotyka	każdego	z	nas	uwikłanego	w	życiowe	
zmagania	i	codzienność.	Prosi,	abyśmy	w	świadczeniu	o	Nim	wykorzystywali	całe	nasze	dotychczasowe	
doświadczenie.	On	z	prostych	rybaków	nie	uczynił	rabinów,	nauczycieli	Prawa,	lecz	rybaków	ludzi.	Jakie	
moje	doświadczenia	pomogą	mi	być	świadkiem	Jezusa?	
	

Jezu,	oto	ja,	zanurzony	w	trud	codzienności.		
Ufam	Twoim	obietnicom.		
To	Ty	czynisz	mnie	Twoim	apostołem.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2020”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	s.	Anna	Maria	Pudełko	
	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 We	 wszystkich	 ośrodkach	 parafialnych	 pielęgnujemy	
polskie	 tradycje	 bożonarodzeniowe.	 5	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 12.30	 w	 Basildon	 będzie	 opłatek	 i	
kolędowanie.	 11	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 18.00	 w	 kościele	 na	 Westcliff	 będą	 jasełka	 „Przywitać	 Pana”	
przygotowane	przez	dorosłych	oraz	opłatek	i	kolędowanie.	26	stycznia	po	Mszy	o	16.00	w	Chelmsford	
będzie	opłatek	i	kolędowanie.	Zapraszamy	wszystkich.		
	

Wizyta	duszpasterska	(kolęda):	W	czasie	adwentu	i	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.	Odwiedziny	kolędowe	
potrwają	do	rozpoczęcia	Wielkiego	Postu,	czyli	do	25	lutego.		
	

Parafialny	Bal	Karnawałowy:	Odbędzie	się	8	lutego	w	Hawkwell	Village	Hall,	SS5	4EH	o	godzinie	19.00	
i	potrwa	do	północy.	Zapewniamy:	muzykę	na	żywo	-	gra	zespół	Artex,	ciepłe	dania,	przekąski,	ciasta,	
owoce,	słodycze,	zimne	napoje,	kawę,	herbatę.	W	programie	loteria.	Prosimy	o	przyniesienie	fantów.	
Ceny	 biletów:	 dorośli:	 £20,	 dzieci	 (od	 10	 lat	 wzwyż):	 £10.	 Bilety	 do	 nabycia:	 w	 Southend	 u	 Anety	
07857020153	i	Kingi	07508002518,	w	Chelmsford	u	Marzeny:	07858165181.	Sprzedaż	biletów	do	2	
lutego.	Ilość	miejsc	ograniczona.	Zapraszamy	wszystkich.		
	



INTENCJE	MSZALNE	
25	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Leokadia	i	Stefan	Kapera,	Tadeusz	Gałązka	i	Stefania	Mazur	
26	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Damiana	o	błogosławieństwo	Boże		

i	pomyślny	przebieg	leczenia	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	
1	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon,	Roman,	Stanisław	Oraczko	
2	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Helena	i	Edward	Domańscy	
12.30	 BASILDON	 Za	Adama	Budd	z	okazji	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Tadeusz	Tarka	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	19	STYCZNIA	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	55,21	 £	142,95	 £	125,10 £	323,26	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

ks. Andrzej Daniewicz SAC, 
 
 
 

Grzech nie jest centralnym punktem nawrócenia! 
 
 

Znamy różne typy grzechów. Są grzechy ciężkie i lekkie. Ciężkie nazywamy też śmiertelnymi, bo 
sprowadzają na nas śmierć duchową. Istnieją trzy znane kryteria, według których oceniamy grzech jako 
ciężki: pełna świadomość, nieskrępowana wola i tzw. ciężka materia grzechu. Ostatecznie jednak żadna 
teologia nie podaje ścisłych rozmiarów tej materii i ocena należy do naszego sumienia. 
 

Pomocne mogą stać się dla nas katalogi grzechów głównych albo rachunki sumienia, zamieszczone w 
książeczkach. Św. Paweł np. pisał w Liście do Galatów: „Jest rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z 
ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, 
niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki itp.” (Gal 5, 19-21a). 
 

Może być tak, że wielka liczba grzechów lekkich stwarza w nas podobny stan do stanu grzechu ciężkiego. 
Wówczas również należy zdecydować się na spowiedź. Najważniejsze byśmy zapamiętali jedną regułę, 
która pozwala nieomylnie wykrywać grzechy: Jeśli chcesz uzyskać pełny obraz zła w swoim życiu, pytaj 
o miłość. Najpierw miłość do Boga, potem miłość do ludzi, wreszcie miłość względem siebie. 
 

W rozważaniu o grzechu trzeba postawić jeszcze jedną ważną tezę. Grzech nie jest centralnym punktem 
nawrócenia. Nie stanowi w żadnym razie centrum dziejów człowieka. Jest sprawą ważną i bolesną, ale 
nie najważniejszą. Ostatecznie nawrócenie, a w nim kulminacyjny punkt sakramentu pokuty mówi o 
czymś innym. Mówi o nieskończonej miłości Boga, która jest większa niż grzech, niż w ogóle cokolwiek. 
 

Miłość zwycięża każde zło 
[w:] Szukając Twojego Miłosierdzia, Apostolicum 2004 
 


