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BIULETYN PARAFIALNY NR 23 + 3 grudnia 2017 
 

 

LITURGIA NIEDZIELI – I Niedziela Adwentu (B) 
1 Czytanie: Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7; Ps 80; 2 Czytanie: 1 Kor 1,3-9; Ewangelia: Mk 13,33-37 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:  „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo 
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim 
sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie”. 
 

Czuwajcie! 
 

Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do czuwania. W zasadzie nie jest nam ono 
obce, gdyż współczesny świat ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na kolejny SMS, 
kolejny e-mail, kolejną promocję czy superofertę, której nie możemy przegapić... Choć w 
tego typu sprawach warto by było, abyśmy zredukowali ową "czujność" do pewnego 
stopnia, to w sprawach duchowych często wcale jej nie posiadamy lub jej poziom jest 
bardzo niski. Jezusowe wezwanie do czuwania jest zaproszeniem do "starania o wszystko" 
zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Nie chodzi przecież o to, aby kosztem 

twardego stąpania po ziemi wyrobić w sobie wrażliwość duchową. Tak jak chrześcijaństwo wzywa do 
znalezienia właściwej harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też wzywa nas do pełnego otwarcia się na 
rzeczywistość wieczną w naszym tu i teraz. 
 

Panie, naucz nas czujności, która otwierając nas na Ciebie,  
pogłębia nasze zaangażowanie wobec tych, których postawiłeś na naszej drodze,  
a w nas samych rodzi coraz głębsze zrozumienie wieczności. 
 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”, Edycja Świętego Pawła,  
autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE 

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Adwent: Dzisiaj rozpoczynamy okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W Southend w każdy 
piętek o godzinie 19.00 w kościele Sacred Heart będzie Msza roratnia ku czci Najświętszej Maryi Panny. 
Zapraszamy wszystkich. Dzieci prosimy o przyniesienie lampionów adwentowych. Od dzisiaj 
rozprowadzamy w parafii po Mszach świętych opłatki, sianko na stół wigilijny, kartki świąteczne oraz 
świece Caritas.  
 

Adwent to pierwszy okres w liturgicznym kalendarzu Kościoła, poprzez który przygotowujemy się na przyjście 

Chrystusa. Obejmuje on cztery kolejne niedziele, bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie. Nazwę swą 

zawdzięcza łacińskiemu słowu adventus - przyjście. W Adwencie widoczne są nowe elementy w zewnętrznej 

oprawie liturgicznej. Do Mszy św. kapłan używa ornatu koloru fioletowego, a w niedziele nie śpiewa się 

radosnego hymnu Gloria, tak aby później, w okresie Bożego Narodzenia, zabrzmiał on z nową siłą i mocą. 

Zwykle w ołtarzu głównym lub przed obrazem Matki Bożej znajduje się przyozdobiona niebieską kokardą 

duża świeca - symbol światłości, którą przynosi Jezus. Teksty liturgiczne tego okresu ukazują postacie 

świętych, którzy przepowiadali przyjście Mesjasza. Wierni śpiewają pieśni adwentowe, o pięknych, często 

wzruszających melodiach, wyrażających tęsknotę oczekiwania na przyjście Jezusa (w Polsce dzieci przychodzą 

na Roraty z lampionikami). Te nowe zewnętrzne elementy, obecne w liturgii okresu Adwentu, mówią nam o 

konieczności ożywienia lub wypracowania na nowo takich postaw jak: oczekiwanie, czujność, nadzieja. 

Adwent wskazuje na potrójne przyjście Jezusa. Pierwsze, historyczne, w ubóstwie stajni betlejemskiej; 

drugie, które dokonuje się nieustannie pod osłoną sakramentów, a więc jest ukryte dla naszych oczu lecz 

zarazem zawsze skuteczne; trzecie zaś to przyjście, które ma nastąpić przy końcu świata. Duchowość tego 

okresu zwrócona jest więc ku trzem wymiarom: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 



Święty Mikołaj: spotkanie będzie w Basildon w niedzielę 3 grudnia po Mszy świętej o 12.30 (paczki 
przygotowują rodzice) oraz w Southend w sobotę 16 grudnia po Mszy świętej na sali obok kościoła (koszt 
paczki £ 10).  
 

Zawierzenie Maryi Niepokalanej w Chelmsford: Przez pięć kolejnych niedziel począwszy od 12 listopada 
przygotowujemy się do zawierzenia Maryi Niepokalanej nas samych, naszych rodzin oraz parafii w 
Chelmsford. Zawierzenie odbędzie się 17 grudnia. Zapraszamy wszystkich do przygotowania poprzez 
modlitwę i rozważania. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć kazania są udostępnione na stronie 
parafialnej.  
 

Wieczerza wigilijna: 24 grudnia w Chelmsford odbędzie się wieczerza wigilijna. Zapraszamy wszystkich, 
którzy chcą spędzić ten wieczór razem, zwłaszcza osoby pozostające w Anglii same. Prosimy o kontakt z 
proboszczem w celu zorganizowania potraw wigilijnych oraz wszystkiego, co potrzebne, aby zorganizować 
piękną polską tradycyjną wieczerzę.  
 

INTENCJE MSZALNE 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

6 grudnia, środa świętego Mikołaja, biskupa 

7 grudnia, czwartek świętego Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 

8 grudnia, piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 26 LISTOPADA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD GIFT AID RAZEM: 

£ 52,03 £ 93,62 £ 76,77 £ 146,00 £ 368,42 
 

SAKRAMENT POKUTY 
Możliwość spowiedzi zawsze pół godziny 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.   
 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 
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 
 

KONTAKT 
Proboszcz: ks. Wojciech Mozdyniewicz, tel. 07566229699, Email: southend@pcmew.org 
Adres parafii (zamieszkanie proboszcza): 68 Marks Court, Southchurch Ave, Southend-On-Sea, SS1 2RJ 
Strona internetowa: www.parafiasouthend.co.uk 

2 GRUDNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Cecylia Zubrzycka – w 3 rocznicę śmierci 

3 GRUDNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND O udany przeszczep dla Alexa 

12.30 BASILDON + Krzysztof Słowiński w 2 rocznicę śmierci 

16.00 CHELMSFORD Za Patryka Łukaszuka w 5 rocznicę urodzin  
z podziękowaniem za dar życia i prośbą o Boże błogosławieństwo 

8 GRUDNIA, PIĄTEK 

19.00 SOUTHEND Intencja wolna 

9 GRUDNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Ewa Słysz w 1 rocznicę śmierci i + Grażyna Rakowska 

10 GRUDNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Roman Dobrosielski 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 


