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LITURGIA NIEDZIELI – II Niedziela Wielkiego Postu (B)
1 Czytanie: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps: 116; 2 Czytanie: Rz 8, 31b-34; Ewangelia: Mk 9,2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. 
Tam  przemienił  się  wobec  nich.  Jego  odzienie  stało  się  lśniąco  białe  tak,  jak  żaden 
wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali  z  Jezusem.  Wtedy  Piotr  rzekł  do  Jezusa:  „Rabbi,  dobrze,  że  tu  jesteśmy; 
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie 
wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający 
ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy 
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim 
Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko 

między sobą, co znaczy powstać z martwych.
Szczęście w Bogu
Dlaczego człowiekowi jest dobrze na górze Tabor? Dlatego że tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego pragnienia 
i  najskrytsze  marzenia.  Na  górze  Tabor  w  przemienionym  ciele  Chrystusa  apostołowie  ujrzeli  obraz 
zmartwychwstałego i chwalebnego ciała. Zobaczyli pełnię ludzkiego życia, dla jakiego Bóg stworzył człowieka. I 
to dlatego dobrze im było na tej górze. Odczuli przedsmak wiecznego szczęścia, którego człowiek doznaje, będąc 
razem z Bogiem.
Chryste, prawdziwy Boże, który na górze Tabor przemieniłeś się w obecności swoich uczniów i apostołów, pozwól 
mi zanurzyć się w świetle Twojej chwały i napełnij moje serce tęsknotą za Tobą.

____________________________________________________________
____________________
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”: Dzisiaj zbieramy drugą tacę na pomoc w prowadzeniu misji katolickich. 
Spotkanie parafian przy herbacie (lub kawie) w Chelmsford: Dzisiaj 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. 
I piątek: W pierwszy piątek miesiąca Msza święta w kościele Sacred Heart w Southend-On-Sea o godzinie 19.00. 
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 poruszany 
jest temat: Jak żyć zawierzeniem na co dzień.
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  28 lutego o 19.30.  Zapraszamy 
wszystkich dorosłych.
Basildon: W pierwszą niedzielę marca w Basildon Msza święta o 12.30, a po niej zajęcia dla dzieci: kolorowanki, 
przygotowanie do pożegnania zimy według polskich tradycji oraz przygotowanie kartek świątecznych dla chorych 
dzieci  w  Polsce.  Prosimy  o  przyniesienie  przekąsek  i  słodyczy.  Szczególy  na  stronie  Facebook  „Parafia  w 
Basildon”. 
Droga krzyżowa po klifach dla mężczyzn:   W nocy z piątku na sobotę, 2-3 marca 2018. Rozpoczęcie o 22.00, 
22.20 uwielbienie, 23.00 Msza święta, 24.00 droga krzyżowa, 6.00 powrót, adoracja, zakończenie.   Adres: Our 
Lady  of  Ransom  Church,  Grange  Road,  Eastbourne,  BN21  4EU.    Można  dokonać  zapisu 
(niekonieczne):  mdk2018.gr8.com  Wyruszmy  razem  do  Eastbourne  i  dołączmy  do  sporej  grupy  uczestników 
(zwykle ponad 100). Kontakt: ks. Wojciech, 07566229699.

INTENCJE MSZALNE

SKŁADKA NIEDZIELNA – 18 LUTY 2018

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 Za Agnieszkę z okazji imienin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

2 MARZEC, PIĄTEK

19.00 SOUTHEND Intencja wolna

3 MARZEC, SOBOTA

18.00 WESTCLIFF Msza chrzcielna 

4 MARZEC, NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND

12.30 BASILDON + Krzysztof Słowiński

16.00 CHELMSFORD Za Monikę z okazji urodzin – o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD RAZEM:

£ 88,32 £ 135,75 £ 89,40 £ 313,47



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 


