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LITURGIA NIEDZIELI – V Niedziela Zwykła (B) 
1 Czytanie: Hi 7,1-4.6-7; Ps: 147; 2 Czytanie: 1 Kor 9,16-19.22-23; Ewangelia: Mk 1,29-39 
 

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i 
Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. 
On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i 
usługiwała im.  Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił 
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 
pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.  Nad ranem, gdy 
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się 

modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. 
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na 
to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 
 

Jesteśmy potrzebni 
„Przynosili do Niego wszystkich chorych” (Mk 1, 32). Pomóc chorym znaleźć Jezusa – to bez wątpienia 
zadanie, jakie stoi przed nami. Dołożyć starań, by osoba chora lub starsza mogła wziąć udział w niedzielnej 
Mszy św., wyspowiadać się. Może tęskni za Jezusem, bo już tak dawno nie była w swoim kościele, a nie ma 
śmiałości poprosić, by ktoś ją zawiózł? Nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu zdrowia – to może tylko 
Bóg. Możemy jednak mieć udział w uzdrawiającym działaniu Chrystusa, pomagając spotkać się z Nim 
osobom chorym lub starszym, jakie znamy. 
 

Jezu Chryste, tak wiele osób potrzebuje życzliwego wsparcia i pomocy.  
Otwórz moje oczy na potrzeby bliźnich  
i zapal w moim sercu pragnienie służenia Tobie w chorych, cierpiących i starszych. 

__________________________________________________________________________ 
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: Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały 
spotkanie opłatkowo-kolędowe w Chelmsford: za pracę, gościnność i życzliwą atmosferę. Gościom z 
Southend – chórowi i dzieciom, a szczególnie pani Joannie – za śpiew i taniec aniołków.  
 

Basildon: Dzisiaj w Basildon Msza święta o 12.30 z kazaniem dla dzieci, a po niej zabawa w ramach 
karnawału dla najmłodszych: pląsy, taniec, zabawy. Prosimy o przyniesienie przekąsek i słodyczy. Szczegóły 
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.  
 



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  

5 lutego, poniedziałek świętej Agaty, dziewicy i męczennicy 

6 lutego, wtorek świętego Pawła Miki i towarzyszy, męczenników 

10 lutego, sobota świętej Scholastyki, dziewicy 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 28 STYCZNIA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD RAZEM: 

£ 59,32 £ 154,98 £ 173,40 £ 387,70 
 

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  
 
 
 

3 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Za Alexa i jego rodzinę 

4 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 

10 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

11 LUTEGO, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Barbara Augustowska – w 16 rocznicę śmierci 

16.00 CHELMSFORD Za Darię i Nikol o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  
oraz wiarę i bezpieczeństwo 


