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LITURGIA NIEDZIELI – I Niedziela Wielkiego Postu (B) 
1 Czytanie: Rdz 9,8-15; Ps: 25; 2 Czytanie: 1 P 3,18-22; Ewangelia: Mk 1,12-15 
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony 
przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana 
przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest 
królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
 

Nasza pomoc od Pana 
Święty Marek w jednym zdaniu swojej Ewangelii zawarł czterdzieści trudnych dni 
zmagań Jezusa na pustyni. Czterdzieści długich dni i nocy samotności, prób i walki. W 
pokusie najgorszą rzeczą jest uznanie, że jesteśmy sami. Tak nie jest! Właśnie wtedy 

Bóg wyciąga do nas swoją rękę, walcząc razem z nami. Jest szczególnie blisko, choć nasze przeczucie może 
temu przeczyć. On jednak nigdy nie zostawia swoich dzieci w niebezpieczeństwie. Chrystus, który sam 
walczył na pustyni, wie przecież doskonale, że tylko z Nim możemy skutecznie pokonać pokusy i zło. 
 

Moja pomoc w imieniu Pana!  
Mój ratunek i moja siła są w Tobie, Panie Jezu.  
Bądź przy mnie w trudnych doświadczeniach i próbach.  
Umacniaj mnie Twoją łaską. 

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

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Wielki Post: 14 lutego w środę popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu - czas towarzyszenia 
Jezusowi Chrystusowi, który podjął mękę i śmierć dla zbawienia świata, czas nawrócenia, modlitwy, pokuty, 
jałmużny i postu. W każdy piątek Wielkiego Postu będzie w kościele Sacred Heart Msza święta o 19.00 oraz o 
19.30 Droga krzyżowa. Od 18.30 możliwość spowiedzi świętej. W niedziele przed Mszą świętą o 9.00 w 
kościele Sacred Heart w Southend śpiewamy Gorzkie żale. Początek o 8.45. W czasie Wielkiego Postu należy 
wstrzymać się od udziału w zabawach. Warto także podjąć postanowienia, które pomogą ożywić wiarę i 
miłość do Boga i bliźnich. Zachęcamy również do porzucenia złych przyzwyczajeń i nałogów.  
 

Odpust zupełny w okresie Wielkiego Postu:  
 

W piątki Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie po Komunii świętej przed 
wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwy: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”.  
 

Modlitwa: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą 
gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i 
miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim 
uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry 
Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" 
(Ps 22, 17). 
 

Odpust zupełny uzyskujemy także za odprawienie Drogi Krzyżowej. Aby uzyskać odpust, odprawiając Drogę 
Krzyżową, należy uwzględnić: rozważanie Męki i śmierci Chrystusa (nie jest konieczne rozmyślanie o 
poszczególnych tajemnicach każdej stacji); odprawienie przed urzędowo erygowanymi stacjami Drogi 
Krzyżowej (np. w kościele, na placu przykościelnym); musi być 14 krzyżyków; wymaga się przechodzenia od 
jednej stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadzący przechodził, jeśli wszyscy 
wierni nie mogą tego czynić); jeśli ktoś z powodu słusznej przyczyny (np. choroby, podróży, zamknięcia 
kościoła itp.) nie może odprawić Drogi Krzyżowej wedle podanych tutaj warunków, zyskuje odpust zupełny 
po przynajmniej półgodzinnym pobożnym czytaniu lub rozważaniu Męki Chrystusa.  
 

W przypadku zyskiwania odpustu zupełnego wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, 
do których należą: bycie w stanie łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii świętej; odmówienie modlitwy w 
intencjach, w których modli się Ojciec święty (ten warunek wypełnia się całkowicie przez odmówienie na 
przykład jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś”); wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet 
powszedniego.  
 

Składka na pomoc misjom „Ad gentes”: Za tydzień będzie zbierana druga taca na pomoc w prowadzeniu misji 
katolickich.  



 

Spotkania „Wiara i życie”: W naszej parafii chcemy troszczyć się o żywą wiarę. Dlatego zapraszamy na 
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 21 lutego o 19.30. 
Tematem spotkania będzie „Gniew, czyli jak się złościć?” Zapraszamy wszystkich dorosłych. 
 

Spotkanie parafian przy herbacie (lub kawie) w Chelmsford: Za tydzień w Chelmsford po Mszy świętej o 
16.00 będzie możliwość spotkania i rozmowy przy herbacie lub kawie. Prosimy o przyniesienie poczęstunku 
lub ciast. Zapraszamy wszystkich.  
 

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  

22 lutego, czwartek święto Katedry św. Piotra, Apostoła 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 11 LUTY 2018 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD RAZEM: 

£ 36,84 £ 124,38 £ 53,30 £ 214,52 
 

SKŁADKA ŚRODA POPIELCOWA – 14 LUTY 2018 

SOUTHEND £ 99,74 
 

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  

17 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Za Kingę i Glenna w 5 rocznicę sakramentu małżeństwa  
– o Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski 

18 LUTEGO, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Za Łukasza w 18 rocznicę urodzin  
– intencja od Dziadków, Rodziców i Rodzeństwa 

16.00 CHELMSFORD + Barbara – w 10 rocznicę śmierci 

23 LUTEGO, PIĄTEK 

19.00 SOUTHEND Intencja wolna 

24 LUTEGO, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

25 LUTEGO, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Za Mateusza, Szymka i Michała o zdrowie,   
Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 


