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LITURGIA NIEDZIELI – III Niedziela Zwykła (B) 
1 Czytanie: Jon 3,1-5.10; Ps: 25; 2 Czytanie: 1 Kor 7,29-31; Ewangelia: Mk 1,14-20 
 

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 
„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 
Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus 
rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 

powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.  
 

Piękny dar 
Dzień Babci to okazja do podziękowania Bogu za dar życia. Najpierw własnego, a później za dar życia 
naszych rodziców i dziadków. To dzięki ich miłości możemy cieszyć się dniem dzisiejszym. Święty Efrem, 
syryjski poeta i teolog, porównywał życie ludzkie do palców jednej ręki. Jest ono krótkie jak rozpiętość 
naszej dłoni. Kolejne etapy życia różnią się od siebie niczym poszczególne palce. Nikt jednak o zdrowych 
zmysłach nie powie, że któryś z palców jest niepotrzebny. By dłoń była sprawna, potrzeba wszystkich pięciu. 
Podobnie jest z naszym życiem. Aby było szczęśliwe, potrzeba wypełnić sensem każdy z jego etapów. Nie 
powinniśmy nigdy uważać, że jesteśmy już niepotrzebni Bogu i innym. 
 

Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci za dar mojego życia, za każdą jego chwilę.  
Dziękuję, że zawsze jesteś blisko mnie i nigdy mnie nie opuszczasz.  
Pragnę z Twoją pomocą cieszyć się pełnią życia.  
Wierzę, że jest to możliwe, kiedy Ty jesteś ze mną. 

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

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: Pod hasłem „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6) w Kościele 
powszechnym obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce w tym czasie 
odbywają się spotkania ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych różnych Kościołów 
chrześcijańskich. Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (w 2008 roku 
obchodzone było jego 100-lecie) stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, 
czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych 
wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, 
koncertach i innych spotkaniach. 
 

Dzień Babci i Dziadka: Dzisiaj pamiętamy o wszystkich naszych kochanych Babciach i Dziadkach. Życzymy im 
obfitego błogosławieństwa Bożego, sił i radości. Otoczmy ich szacunkiem, pomocą i modlitwą. Zmarłym 
wypraszajmy wieczne szczęście. Po Mszy o 9.00 w kościele w Southend krótkie przedstawienie dla Babć i 
Dziadków.  
 

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. Zapraszamy wszystkich dorosłych. 
 

Zabawa karnawałowa: odbędzie się w sali na Prittlewell w Southend 10 lutego od 18.00 do 23.00. Cena 
biletów: dorośli £8, dzieci £2. Będzie mała niespodzianka dla wszystkich dzieci. Zabawiać nas będzie 
wodzirej Tomek z Londynu. Nagrodzimy najładniejsze przebranie dzieci i dorosłych.  Zapraszamy do 
uczestnictwa w loterii. W sprzedaży będzie barszcz i krokiety oraz wypieki domowe. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapisy do 4 lutego u Izabeli 07402099746, Ewy 07578 632936, Eli 07590 521519.  
 

Spotkanie Rady Parafialnej (duszpasterskiej i administracyjnej): odbędzie się 26 stycznia w piątek o 19.00 na 
plebanii (68 Marks Court, Southchurch Ave, Southend-On-Sea, SS1 2RJ). Zapraszamy osoby zaangażowane. 
Spotkanie jest otwarte także dla osób, które nie są zaangażowane w radzie. Zapraszamy. 
 

INTENCJE MSZALNE 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

24 stycznia, środa świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła 

25 stycznia, czwartek świętego nawrócenia świętego Pawła Apostoła 

26 stycznia, piątek świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 14 STYCZNIA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD RAZEM: 

£ 99,91 £ 143,26 £ 76,30 £ 319,47 
 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE 
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 
NIEKTÓRE ŚWIĘTA St John Fisher 

2 Manners Way, Prittlewell, SS2 6PT 
 

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  

20 STYCZNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Wojciech - w 1 rocznicę śmierci 

21 STYCZNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Intencja wolna 

16.00 CHELMSFORD + Józef Gabryel Dziuba 

27 STYCZNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

28 STYCZNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Intencja wolna 

16.00 CHELMSFORD Za Wiktora w 5 rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski 


