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LITURGIA NIEDZIELI – II Niedziela Adwentu (B) 
1 Czytanie: Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; 2 Czytanie: 2 P 3,8-14; Ewangelia: Mk 1, 1-8 
 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: „Oto Ja posyłam 
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni:  Przygotujcie drogę 
Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 
przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści 
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 
 

Ewangelia Jezusa Chrystusa  
Pierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się mało znaczącym na pierwszy rzut oka 
zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Każde słowo jest tu jednak 
ważne. Zawierają one bardzo głębokie wyznanie wiary chrześcijańskiej. Otóż człowiek, 
który jest podmiotem Ewangelii, tj. dobrej nowiny o zbawieniu, ma na imię Jezus (Jahwe 
jest zbawieniem) i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej ludzkiej rzeczywistości. Jest 
On Chrystusem, tj. oczekiwanym Mesjaszem. W Nim realizują się w całej obfitości Boże 
obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby nas zbawić, gdyż ów Jezus jest Synem Bożym. Bóg 
wchodzi w historię świata jako całości, wkraczając jednocześnie w dzieje życia każdego 

z nas. To wkroczenie rozpoczyna się w momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny początek bierze w 
momencie Chrztu Jezusa w Jordanie. To wtedy w nieco symboliczny sposób dokonało się zanurzenie 
grzechów całej ludzkości w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią z wodami naszego chrztu. W 
ostateczny sposób to zwycięstwo dokona się na Krzyżu. To jest właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg 
umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie. 
 

Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia.  
Niech chrzest, który dał nam nowe życie,  
będzie dla nas nieustannie źródłem naszego chrześcijańskiego życia. 

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

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Adwent: Rozpoczęliśmy okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W Southend w każdy piątek o 
godzinie 19.00 w kościele Sacred Heart jest Msza roratnia ku czci Najświętszej Maryi Panny. Od 18.00 jest 
możliwość spowiedzi. 22 grudnia Mszy roratniej nie będzie z uwagi na rekolekcje w Basildon. Msza roratnia 
będzie 21 grudnia we czwartek w kościele w Westcliff, a przed nią od 18.00 możliwość spowiedzi. 
Zapraszamy wszystkich. Dzieci prosimy o przyniesienie lampionów adwentowych. Rozprowadzamy w 
parafii po Mszach świętych opłatki, sianko na stół wigilijny, kartki świąteczne oraz świece Caritas.  
 

Wiara i życie: W kościele w Westcliff we środę 13 grudnia o godzinie 20.00 spotkanie dla ożywienia wiary – 
krótka konferencja, adoracja i rozmowy o życiu na podstawie Pisma świętego. Zapraszamy wszystkich 
dorosłych.  
 

Święty Mikołaj: Spotkanie w Southend będzie 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 przygotowania potraw wigilijnych oraz wszystkiego, co potrzebne, aby zorganizować 
piękną polską tradycyjną wieczerzę.  
 

Rekolekcje adwentowe i możliwość spowiedzi przed Świętami Bożego Narodzenia:  



W Southend odbędą się rekolekcje adwentowe w dniach 15, 16, 17 grudnia (15 grudnia w piątek w kościele 
w Southend od 18.00 spowiedź, o 19.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną, 16 grudnia w sobotę w kościele 
w Westcliff od 17.00 spowiedź, o 18.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną i spowiedź do 20.00, w niedzielę w 
kościele w Southend o 9.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną). Spowiedź w każdy piątek od godziny 18.00 a 
o 19.00 Msza roratnia. Uwaga: Roraty w tygodniu przed świętami będą przeniesione z piątku 22 grudnia na 
czwartek 21 grudnia. 
W Basildon będzie wieczór rekolekcyjny 22 grudnia w piątek. Od 18.00 spowiedź, o 19.00 Msza święta z 
konferencją rekolekcyjną i spowiedź do 20.00.  
W Chelmsford możliwość spowiedzi w niedziele od 15.00, o 16.00 Msza święta oraz według potrzeby 
spowiedź po Mszy.  
 

Porządek Mszy świętych w Święta Bożego Narodzenia:  
24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia – porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę, nie ma Mszy w 
Basildon 
Pasterka – Msza święta w Prittlewell o 23.00, adres: 2 Manners Way, Prittlewell, Essex SS2 6PT 
25 grudnia, Boże Narodzenie – porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę, także Msza w Basildon o 
12.30, 
26 grudnia, Świętego Szczepana, drugi dzień świąt - Msza święta w Prittlewell o 11.00, adres: 2 Manners 
Way, Prittlewell, Essex SS2 6PT. 
 

INTENCJE MSZALNE 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

13 grudnia, środa świętej Łucji, dziewicy i męczennicy 

14 grudnia, czwartek świętego Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła 

 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 3 GRUDNIA 2017 
WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD BASILDON GIFT AID RAZEM: 

£ 54,08 £ 84,90 £ 93,40 162,92 £ 111,50 £ 506,80 
 

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 
 

 
 

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 

15 GRUDNIA, PIĄTEK 

19.00 SOUTHEND Rezerwacja 

16 GRUDNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Aniela Kowalczyk w 6 rocznicę śmierci 

17 GRUDNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Anna Oraczko w 1 rocznicę śmierci od Marka z rodziną 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 



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 
 


