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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Święto	Ofiarowania	Pańskiego	(A)	
1	Czytanie:	Ml	3,1-4;	Ps:	24;	2	Czytanie:	Hbr	2,14-18;	Ewangelia:	Łk	2,22-40	
	

Gdy	 upłynęły	 dni	 oczyszczenia	 Maryi	 według	 Prawa	 Mojżeszowego,	 rodzice	
przynieśli	Jezusa	do	Jerozolimy,	aby	Go	przedstawić	Panu.	Tak	bowiem	jest	napisane	
w	 Prawie	 Pańskim:	 „Każde	 pierworodne	 dziecko	 płci	 męskiej	 będzie	 poświęcone	
Panu”.	 Mieli	 również	 złożyć	 w	 ofierze	 parę	 synogarlic	 albo	 dwa	 młode	 gołębie,	
zgodnie	 z	 przepisem	 Prawa	 Pańskiego.	 A	 żył	 w	 Jerozolimie	 człowiek,	 imieniem	
Symeon.	 Był	 to	 człowiek	 prawy	 i	 pobożny,	 wyczekiwał	 pociechy	 Izraela,	 a	 Duch	
Święty	 spoczywał	 na	nim.	 Jemu	Duch	 Święty	 objawił,	 że	 nie	 ujrzy	 śmierci,	 aż	 nie	

zobaczy	Mesjasza	Pańskiego.	Za	natchnieniem	więc	Ducha	przyszedł	do	świątyni.	A	gdy	rodzice	wnosili	
Dzieciątko	Jezus,	aby	postąpić	z	Nim	według	zwyczaju	Prawa,	on	wziął	Je	w	objęcia,	błogosławił	Boga	i	
mówił: 
„Teraz,	o	Władco,	pozwól	odejść	słudze	Twemu		
w	pokoju,	według	Twojego	słowa.	
Bo	moje	oczy	ujrzały	Twoje	zbawienie,	
któreś	przygotował	wobec	wszystkich	narodów:	
światło	na	oświecenie	pogan	
i	chwałę	ludu	Twego,	Izraela”.	
A	Jego	ojciec	i	matka	dziwili	się	temu,	co	o	Nim	mówiono.	Symeon	zaś	błogosławił	ich	i	rzekł	do	Maryi,	
Matki	Jego:	„Oto	Ten	przeznaczony	jest	na	upadek	i	na	powstanie	wielu	w	Izraelu	i	na	znak,	któremu	
sprzeciwiać	się	będą.	A	Twoją	duszę	miecz	przeniknie,	aby	na	jaw	wyszły	zamysły	serc	wielu”.	Była	tam	
również	 prorokini	 Anna,	 córka	 Fanuela	 z	 pokolenia	 Asera,	 bardzo	 podeszła	 w	 latach.	 Od	 swego	
panieństwa	siedem	lat	żyła	z	mężem	i	pozostała	wdową.	Liczyła	już	osiemdziesiąty	czwarty	rok	życia.	
Nie	rozstawała	się	ze	świątynią,	służąc	Bogu	w	postach	i	modlitwach	dniem	i	nocą.	Przyszedłszy	w	tej	
właśnie	chwili,	sławiła	Boga	i	mówiła	o	Nim	wszystkim,	którzy	oczekiwali	wyzwolenia	Jerozolimy.	A	gdy	
wypełnili	wszystko	według	Prawa	Pańskiego,	wrócili	do	Galilei,	do	swego	miasta	Nazaret.	Dziecię	zaś	
rosło	i	nabierało	mocy,	napełniając	się	mądrością,	a	łaska	Boża	spoczywała	na	Nim.	
	

Życie	całkowicie	oddane	w	darze	
Jezus	 –	pierwszy	 całkowicie	 oddany	Ojcu	 i	 konsekrowany,	 poświęcony	dla	misji.	 Tak	maleńki,	 a	 już	
rozpoznany	przez	Symeona	i	Annę	w	swojej	najgłębszej	tożsamości.	Życie	Boga-Człowieka	ofiarowane	
w	 darze!	 Życie,	 które	 wnosi	 pokój,	 błogosławieństwo,	 radość,	 nadzieję.	 Maryja	 i	 Józef,	 przynosząc	
Dzieciątko	Jezus	do	świątyni,	przynoszą	Bogu	także	swoje	życie	i	życie	Świętej	Rodziny,	które	wpisuje	
się	w	misję	Syna	Bożego.	Jezus	w	tajemnicy	swojego	ofiarowania	w	świątyni	uczy	nas,	że	za	każdym	
razem,	gdy	coś	z	siebie	szczerze	ofiarujemy	innym,	mogą	oni	dostrzec	w	nas	coś	z	piękna	i	tajemnicy	
Boga	samego.	
	

Ofiaruję	Ci	dziś,	Jezu,	wszystkie	osoby	konsekrowane.		
Dziękuję,	że	przypominają	mi	o	wartości	życia	ofiarowanego	dla	innych.	

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

	

WYDARZENIA	W	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.	
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 Bardzo	 dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 zorganizowali	
świąteczne	spotkania	parafialne	w	Southend,	Basildon	i	Chelmsford.	To	wielka	radość,	że	mogliśmy	się	
spotkać	 przy	 wspólnym	 stole,	 składać	 życzenia	 łamiąc	 się	 opłatkiem	 i	 kolędować.	 Szczególne	
podziękowanie	dla	organizatorów	jasełek	w	Southend.	Bóg	zapłać!	
	



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	
1	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon,	Roman,	Stanisław	Oraczko,	Zofia	Mirga	
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	
7	LUTY,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 +	Barbara	Augustowska	w	18	rocznicę	śmierci		

od	córki	z	rodziną	
8	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon,	Roman,	Stanisław	Oraczko,	Zofia	Mirga	
9	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Alicję	z	okazji	chrztu	świętego	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	26	STYCZNIA	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	43,90	 £	113,82	 £	100,58	+	€	2,00	 £	258,30	+	€	2,00	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

 

Benedykt XVI 
 

«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» 
Fragment Orędzia na 20. Światowy Dzień Chorego - 11.02.2012 

 
Bóg, «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2, 4), jak ojciec z ewangelicznej przypowieści (por. Łk 15, 11-32) nie 
zamyka serca przed żadnym ze swoich dzieci, ale czeka na nie, szuka ich, dociera do nich, kiedy na 
skutek odrzucenia wspólnoty popadają w niewolę odosobnienia i podziału, wzywa je, by zgromadziły 
się wokół Jego stołu, radośnie uczestnicząc w święcie przebaczenia i pojednania. Chwila cierpienia, w 
której mogłaby się zrodzić pokusa, by poddać się zniechęceniu i rozpaczy, przemienia się wówczas w 
czas łaski, pozwalający wejść w siebie i podobnie jak syn marnotrawny z przypowieści, zastanowić się 
nad własnym życiem, uznając błędy i upadki, zatęsknić za Ojcem i Jego bliskością oraz wyruszyć w drogę 
powrotną do Jego Domu. On w swojej wielkiej miłości zawsze i wszędzie czuwa nad naszym życiem i 
czeka na nas, by każdemu dziecku, które do Niego wraca, ofiarować dar pełnego pojednania i radości. 



 


