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LITURGIA NIEDZIELI – III Niedziela Adwentu (B) 
1 Czytanie: Iz 61, 1-2a. 10-11; Ps Łk 1,46-48,49-50,53-54; 2 Czytanie: 1 Tes 5,16-24; Ewangelia: J 1,6-8.19-28 

 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo 
Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto 
ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. 
Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś 

prorokiem?”. Odparł: „Nie!”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas 
wysłali? Co mówisz sam o sobie?”. Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, 
jak powiedział prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do 
niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”. Jan im tak 
odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu 
ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, 
gdzie Jan udzielał chrztu. 
 

Znać prawdę o sobie 
 Przykład Jana Chrzciciela uczy nas, jak ważne jest to, aby znać prawdę o sobie samym. Często chcemy 
uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy. Wydaje nam się, że możemy w ten sposób coś zyskać lub najzwyczajniej 
poczuć się lepiej, jak ktoś ważniejszy czy piękniejszy. Nie jest to jednak droga, która może wnieść dobro w 
nasze życie. Nikt nie każe nam obnosić się z własnymi słabościami czy ograniczeniami. Mamy prawo do tego, 
aby zostały uszanowane. Jednakże przed Bogiem i sobą musimy znać prawdę o sobie samych, o tym, kim 
jesteśmy i w jakim miejscu naszego życia się znajdujemy. Święty Benedykt poucza mnichów w swojej 
Regule: Nie pragnąć, by nas nazywano świętymi, zanim nimi zostaniemy (Reguła Benedykta 4, 62). To 
bardzo mądra rada. Ile razy dajemy komuś wskazówki dotyczące jego problemów lub życia duchowego, 
kompletnie nie mając pojęcia o tym, co mówimy?! To takie bardzo ludzkie, że chcemy być docenieni, 
dostrzeżeni, podziwiani. Jeśli jednak zaczynamy na tym budować swój obraz siebie, to wcześniej czy później 
czeka nas katastrofa. Uznanie prawdy o sobie nie będzie zapewne proste, ale zaowocuje tym, że budować 
będziemy na stabilnym fundamencie, którego gwarantem jest ten, który sam jest Prawdą. 
 

Jezu, ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.  
Obdarz nas łaską stanięcia w prawdzie przed Tobą i nami samymi,  
aby mogła ona przemieniać i kształtować nas od wewnątrz. 

________________________________________________________________________________ 
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, kalendarze oraz świece 
Caritas.  
 

Zawierzenie Maryi Niepokalanej w Chelmsford: Dzisiaj na Mszy świętej o 16.00 zawierzamy nas samych i 
naszą parafię Maryi Niepokalanej.  
 

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 rekolekcje adwentowe są 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 i będą w kościele w Westcliff. 
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 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 jak w każdą niedzielę (W Basildon nie ma Mszy świętej) 
26 grudnia, Świętego Szczepana, drugi dzień świąt - Msza święta w Prittlewell o 11.00, adres: 2 Manners 
Way, Prittlewell, Essex SS2 6PT. 
 

INTENCJE MSZALNE 

 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 3 GRUDNIA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD GIFT AID RAZEM: 

£ 63,44 £ 112,80 £ 46,70 £ 106,00 £ 328,94 
 

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 
 

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 

21 GRUDNIA, CZWARTEK, MSZA RORATNIA 

19.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

22 GRUDNIA, PIĄTEK, WIECZÓR REKOLEKCYJNY 

19.00 BASILDON Intencja wolna 

23 GRUDNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Aniela Kowalczyk w 6 rocznicę śmierci 

24 GRUDNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Ewa Słysz 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

23.00 PRITTLEWELL + Stefania Szczepaniak w 3 rocznicę śmierci od wnuczki Bogusi z rodziną 

25 GRUDNIA, PONIEDZIAŁEK, BOŻE NARODZENIE 

9.00 SOUTHEND Za zmarłych z rodziny Wiączek 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

26 GRUDNIA, WTOREK, ŚW. SZCZEPANA 

11.00 PRITTLEWELL Za rodzinę Pędzikowskich i Witek – o jedność i porozumienie w rodzinie 


