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LITURGIA NIEDZIELI – II Niedziela Zwykła (B) 
1 Czytanie: 1 Sm 3,3b-10.19; Ps: 40; 2 Czytanie: 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Ewangelia: J 1,35-42 
 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto 
Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś 
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”  Oni 
powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”  Odpowiedział im: 
„Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 
Było to około godziny dziesiątej.  Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, 
był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 
„Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.  A Jezus 

wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.  
 

Potrzeba miłości 
 

Żeby poznać Jezusa, trzeba Go pokochać. Nie wystarczy wziąć do ręki jedną z wielu biografii Mistrza z 
Nazaretu. Na niewiele się zda przeczytanie wszystkich czterech Ewangelii. To za mało, by Go prawdziwie 
poznać. Do tego potrzebna jest miłość, która otwiera na spotkanie z Bogiem. Podobnie nie wolno głosić 
prawdy o Nim w oderwaniu od miłości. Jak zauważa jeden ze współczesnych teologów, nawet nie 
wypadałoby Go głosić innym ludziom, gdybyśmy Go nie kochali. Czy nie dlatego niektórzy nie umieją mówić 
o Nim nawet swoim dzieciom? 
 

Boże, poślij do mnie Ducha Świętego.  
Niech On rozpala moje serce żarliwą miłością,  
rozświetla mój umysł światłem prawdy  
i dodaje mocy w odważnym głoszeniu Chrystusa. 

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

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: Pamiętamy w naszej modlitwie o wszystkich, którzy musieli 
opuścić swoje ojczyzny i zamieszkać w obcych krajach. Prosimy, aby każdy mógł żyć godnie zachowując 
pokój ze wszystkimi. Kościół zachęca nas również do pomocy tym, którzy z powodu migracji znaleźli się w 
sytuacji biedy i niepokoju o własną egzystencję. Na ten dzień papież Franciszek wystosowł specjalne 
orędzie.  
 

Wizyta duszpasterska – kolęda: Według polskiej tradycji od świąt Bożego Narodzenia kapłani odwiedzają 
domy parafian. Kolęda to czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa i rozmowy. Wszystkich parafian, 
którzy chcą zaprosić kapłana na wizytę kolędową prosimy o pobranie w zakrystii lub z tyłu kościoła po Mszy 
formularzy zgłoszeniowych i złożenie ich do księdza. Można też zgłosić wizytę telefonicznie lub emailowo 
podając imię i nazwisko, adres i proponowany czas wizyty. Po zebraniu zgłoszeń ksiądz skontaktuje się i 
umówi termin kolędy.  
 

Kolędowanie i opłatek parafialny w Chelmsford: odbędzie się 28 stycznia, niedziela w sali parafialnej po 
Mszy świętej o 16.00. Zapraszamy wszystkich. Prosimy o przyniesienie przekąsek i ciasta. 
 

Wiara i życie: W naszej parafii chcemy troszczyć się o żywą wiarę. Dlatego rozpoczęliśmy spotkania otwarte 
dla dorosłych: krótka konferencja, adoracja i rozmowy o życiu na podstawie Pisma świętego. Spotkania te 
odbywają się w kościele w Westcliff – najbliższe jest we środę 24 stycznia o 19.30 oraz w kościele w 
Chelmsford – najbliższe jest w niedzielę 14 stycznia bezpośrednio po Mszy o 16.00. Zapraszamy wszystkich 
dorosłych. 
 

INTENCJE MSZALNE 

13 STYCZNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Augustyn Pawłowski - w 2 rocznicę śmierci 

14 STYCZNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND W intencji wszystkich, którzy wspierają rodzinę Aleksa Kulaszy 



 

KALENDARZ LITURGICZNY  

17 stycznia, środa świętego Antoniego, opata 

19 stycznia, piątek świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 7 STYCZNIA 2018 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD BASILDON GIFT AID RAZEM: 

£ 63,68 £ 102,20 £ 35,50 155,79 £ 66,00 £ 423,17 
 

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.   
 

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  
 

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 
„Pan Bóg powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swej 

ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym 
etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca” – czytamy w opublikowanym 
dziś papieskim orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia. 

Franciszek przypomina o swym szczególnym zaniepokojeniu smutną sytuacją migrantów i uchodźców, 
czemu wielokrotnie dawał wyraz. Świadczy o tym również powołanie specjalnej zajmującej się tym sekcji w 
ramach nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Papież podkreśla, że każdy według swych 
możliwości powinien wielkodusznie, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie odpowiadać na liczne wyzwania, jakie 
stawia współczesna migracja.  

„Przyjmować, chronić, promować i integrować” – te cztery czasowniki, które stanowią hasło 
przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy, powinny, zdaniem Papieża, określać naszą postawę. Odnosząc się do 
każdego z nich osobno, Franciszek obszernie przedstawia swe poglądy na to, w jaki sposób należy reagować na 
masowy napływ migrantów. Papież nie ogranicza się do przypomnienia ogólnych zasad, lecz dyktuje państwom 
konkretne rozwiązania. I tak na przykład, „przyjęcie oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i 
uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. W związku z tym 
pożądany jest konkretny wysiłek, by zwiększyć i uprościć przyznawanie wiz humanitarnych oraz w celu łączenia 
rodzin”. Franciszek apeluje też o otwieranie tak zwanych korytarzy humanitarnych i zapewnienie odpowiedniego 
zakwaterowania. Sprzeciwia się kolektywnym i arbitralnym wydaleniom, zwłaszcza do krajów, które nie 
gwarantują poszanowania podstawowych praw. Podkreśla, że bezpieczeństwo osoby należy zawsze przedkładać 
nad bezpieczeństwo narodowe. Mówiąc z kolei o ochronie, Franciszek pisze między innymi o potrzebie 
zapewnienia przybyszom minimalnego realnego utrzymania, swobody poruszania i dostępu do środków 
telekomunikacji. Szczególną uwagę Papież poświęca opiece nad nieletnimi migrantami. „Respektując powszechne 
prawo do obywatelstwa, powinno być ono uznane i odpowiednio poświadczone wszystkim chłopcom i 
dziewczętom w chwili urodzenia” – czytamy w Orędziu. W kolejnej jego części, dotyczącej promocji migrantów i 
uchodźców, Franciszek pisze między innym o ułatwianiu łączenia rodzin, w tym dziadków, rodzeństwa i wnuków. 
Domaga się poszanowania swobody wyznania oraz integracji społecznej i zawodowej, „zapewniając wszystkim – 
w tym osobom ubiegającym się o azyl – możliwość pracy, kursów językowych i aktywności obywatelskiej, a także 
odpowiedniej informacji w ich językach ojczystych”.  

Na zakończenie, mówiąc o integracji przybyszów, Papież pisze o ubogaceniu międzykulturowym. 
Zastrzega, że integracja nie może być asymilacją, prowadzącą do zniszczenia własnej tożsamości kulturowej. W 
tym kontekście Franciszek apeluje o przyznawanie migrantom i uchodźcom obywatelstwa, niezależnie od 
wymogów ekonomicznych i językowych. 
 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

20 STYCZNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Wojciech - w 1 rocznicę śmierci 

21 STYCZNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Intencja wolna 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 



Źródło: Radio Watykańskie, 21.08.2017 

 


