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LITURGIA NIEDZIELI – IV Niedziela Zwykła (B) 
1 Czytanie: Pwt 18,15-20; Ps: 95; 2 Czytanie: 1 Kor 7,32-35; Ewangelia: Mk 1,21-28 
 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 
nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w 
synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od 
nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”. Lecz 
Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i 
z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 
„Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu 
posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
 

Oskarżyciel  
Szatan na różne sposoby próbuje wmówić człowiekowi, że Bóg jest jego wrogiem. Od tego zaczęła się 
historia grzechu. Już pierwsi rodzice w raju postanowili przechytrzyć swojego Stwórcę i być jak On. Zły nie 
zrezygnował z oskarżycielskiego tonu wobec Boga. Ileż to razy kusi nas, byśmy spróbowali na czymś 
przyłapać Boga, obrazili się na Niego, bo nie dostaliśmy tego, o co prosiliśmy, albo przestali Go słuchać, bo 
wydaje się nam, że wymagania stawiane w Ewangelii są nierealistyczne. Jeśli rozpoznajesz w sobie ten 
szyderczy i zwodniczy szept Złego, pomódl się, by dziś w twoim domu rozległo się stanowcze Jezusowe: 
„Milcz i wyjdź z niego!”. 
 

Panie Jezu Chryste, wierzę i wyznaję, że Ty jesteś moim Panem.  
Tylko Ty masz słowa życia wiecznego.  
Nie pozwól mi nigdy zwątpić w Ciebie i ulec pokusie niewiary. 

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

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

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. Proszę o cierpliwość. Odwiedzę wszystkich, którzy zgłoszą kolędę. Okres odwiedzin z 
uwagi na ilość i specyfikę pracy na emigracji będzie dłuższy niż w Polsce.  
 

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. 
 

Basildon: W pierwszą niedzielę lutego w Basildon Msza święta o 12.30 z kazaniem dla dzieci, a po niej 
zabawa w ramach karnawału dla najmłodszych. Będą pląsy, taniec, zabawy. Prosimy o przyniesienie 
przekąsek i słodyczy. Szczególy na stronie Facebook „Parafia w Basildon”.  
 

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.  
 

I piątek: W pierwszy piątek miesiąca Msza święta w kościele Sacred Heart w Southend-On-Sea o godzinie 
19.00. W tym dniu przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Prosimy 
przynieść na wieczorne nabożeństwo świece. Jest to równocześnie Dzień Życia Konsekrowanego poświęcony 
refleksji i modlitwie w intencji osób poświęconych Bogu w zakonach, zgromadzeniach zakonnych i 



instytutach świeckich. Spowiedź i wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 18.00 do 19.00. Po 
Mszy świętej sprzątanie kościoła. Prosimy o włączenie się w tą posługę.  
 

I sobota: 14 października 2017 roku zawierzyliśmy parafię Maryi Niepokalanej. Od pierwszej soboty 
listopada rozpoczęliśmy w naszej parafii nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Maryja w Fatimie. 
Zachęcamy do wzięcia udziału. Nabożeństwa odbywają się przez kolejne pięć pierwszych sobót, a więc do 
marca 2018 roku włącznie w kościele w Westcliff. O 17.30 różaniec. Następnie Msza święta z kazaniem. W 
czasie kazań poruszony będzie temat: Jak żyć zawierzeniem na co dzień. 
 

Kurs Wiedzy Religijnej odbędzie się 24 lutego (sobota) w Laxton Hall.  Tematem jest sakrament 
bierzmowania. Kurs wpisuje się w program duszpasterski Episkopatu Polski na lata 2018-2019, którego 
hasłem jest: „ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. W programie wykłady i warsztaty. Czas trwania od 
10.00 do 16.00. Prosimy o zgłoszenia do księdza proboszcza.  
 

INTENCJE MSZALNE 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

31 stycznia, środa świętego Jan Bosko, kapłana 

1 luty, piątek święto Ofiarowania Pańskiego 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 21 STYCZNIA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD RAZEM: 

£ 98,94 £ 131,29 £ 59,00 £ 289,23 
 

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  
 

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 

1 LUTEGO, PIĄTEK, ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ) 

19.00 SOUTHEND Intencja wolna 

2 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

3 LUTEGO, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Anna Talaśka 

12.30 BASILDON O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Rodziny Michta 

16.00 CHELMSFORD Za Jakuba Wójtowicza o zdrowie 


