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LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Wielkiego	Postu	(B)	
1	Czytanie:	Wj	20,1-17;	Ps:	19;	2	Czytanie:	1	Kor	1,22-25;	Ewangelia:	J	2,13-25	
	

Zbliżała	się	pora	Paschy	żydowskiej	i	Jezus	udał	się	do	Jerozolimy.	W	świątyni	napotkał	
tych,	którzy	sprzedawali	woły,	baranki	i	gołębie	oraz	siedzących	za	stołami	bankierów.	
Wówczas	sporządziwszy	sobie	bicz	ze	sznurków,	powyrzucał	wszystkich	ze	świątyni,	
także	baranki	i	woły,	porozrzucał	monety	bankierów,	a	stoły	powywracał.	Do	tych	zaś,	
którzy	 sprzedawali	 gołębie,	 rzekł:	 „Weźcie	 to	 stąd,	 a	 nie	 róbcie	 z	 domu	Ojca	mego	
targowiska”.	Uczniowie	Jego	przypomnieli	sobie,	że	napisano:	„Gorliwość	o	dom	Twój	
pożera	Mnie”.	W	odpowiedzi	zaś	na	to	Żydzi	rzekli	do	Niego:	„Jakim	znakiem	wykażesz	

się	wobec	nas,	skoro	takie	rzeczy	czynisz?”	Jezus	dał	im	taką	odpowiedź:	„Zburzcie	tę	świątynię,	a	Ja	w	trzech	
dniach	wzniosę	ją	na	nowo”.	Powiedzieli	do	Niego	Żydzi:	„Czterdzieści	sześć	lat	budowano	tę	świątynię,	a	Ty	
ją	 wzniesiesz	 w	 przeciągu	 trzech	 dni?”	 On	 zaś	mówił	 o	 świątyni	 swego	 ciała.	 Gdy	 więc	 zmartwychwstał,	
przypomnieli	sobie	uczniowie	Jego,	że	to	powiedział,	i	uwierzyli	Pismu	i	słowu,	które	wyrzekł	Jezus.	Kiedy	zaś	
przebywał	w	Jerozolimie	w	czasie	Paschy,	w	dniu	świątecznym,	wielu	uwierzyło	w	imię	Jego,	widząc	znaki,	
które	 czynił.	 Jezus	 natomiast	 nie	 zwierzał	 się	 im,	 bo	 dobrze	wszystkich	 znał	 i	 nie	 potrzebował	 niczyjego	
świadectwa	o	człowieku.	Sam	bowiem	wiedział,	co	się	kryje	w	człowieku.	
	

Boskie	poznanie	
Bóg	dobrze	nas	zna.	Ewangelista	zauważa,	że	Jezus	nie	potrzebował	ludzkiego	świadectwa,	bo	wiedział,	co	
kryje	się	w	człowieku.	Zdarzają	się	osoby,	których	ta	Boska	wiedza	paraliżuje.	Skoro	On	wie	o	mnie	wszystko,	
to	 już	po	mnie.	 Żadna	 słabość,	 potknięcie	 ani	 grzech	nie	ujdą	 Jego	uwadze.	Ale	 tak	naprawdę	 to	pogański	
sposób	 myślenia.	 Zakłada	 bowiem	 obraz	 Boga	 jako	 surowego	 arbitra	 ludzkiego	 życia.	 Wielu	 pogańskim	
bóstwom	 przypisywano	 wrogość	 wobec	 ludzi,	 aby	 więc	 zjednać	 ich	 przychylność,	 starano	 się	 czymś	 je	
przekupić.	Nasz	Bóg	 jest	miłością.	Nie	ma	nic	wspólnego	z	pogańskimi	bożkami.	Zna	nas,	co	oznacza,	że	w	
swoim	 Boskim	 Sercu	 cieszy	 się	 każdą	 odrobiną	 dobra,	 którą	 w	 nas	 dostrzega.	Widzi	 więcej,	 lepiej,	 dalej,	
spoglądając	na	nas	z	największą	czułością	i	wrażliwością.	
	

Boże,	nie	dozwól,	bym	kiedykolwiek	zwątpił	w	Twoją	wielką	i	nieskończoną	miłość	do	mnie.		
Bym	uległ	pokusie	osądzania	Ciebie	i	traktowania	jako	kogoś,	kim	nie	jesteś.	

________________________________________________________________________________	
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	jest	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	Chelmsford	śpiewamy	Gorzkie	
żale	o	15.45.	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.		
	

Basildon:	Dzisiaj	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”.		
	

Wielkopostne	rekolekcje	parafialne:		
Odbędą	się	we	wszystkich	ośrodkach.	Poprowadzi	je	ks.	Robert	Pochopień	z	Krakowa.		
	

PROGRAM	REKOLEKCJI	WIELKOPOSTNYCH	
	

Basildon	
16	marca,	piątek	-	18.30	Droga	krzyżowa	z	nauką	
17	marca,	sobota	-	18.30	Nabożeństwo	pokutne	z	nauką	i	spowiedź	
18	marca,	niedziela	-	12.30	Msza	święta	z	nauką	rekolekcyjną		
	

Chelmsford	
18	marca,	niedziela	-	16.00	Msza	z	nauką	rekolekcyjną	
25	marca,	niedziela	-	16.00	Msza	z	nauką	rekolekcyjną	i	spowiedź	przed	Mszą	od	15.00	i	po	Mszy	
	

Southend-on-Sea	
18	marca,	niedziela	-	9.00	Msza	z	nauką	
23	marca,	piątek	-	19.00	Droga	krzyżowa	z	nauką	
24	marca,	sobota	-	17.00	Nabożeństwo	pokutne	z	nauką	i	spowiedź,	18.00	Msza	święta	(niedzielna)	z	nauką	i	
spowiedź	według	potrzeby	
25	marca,	niedziela	-	9.00	Msza	z	nauką	
	

INTENCJE	MSZALNE	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	25	LUTY	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	53,80	 £	187,33	 £	87,71	 £	328,84	
	

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	MARZEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Hannę	i	Matildę	Kręc	z	okazji	chrztu	świętego	
4	MARZEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Klarę	Grzeszczuk	z	okazji	chrztu	świętego	
12.30	 BASILDON	 +	Krzysztof	Słowiński	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Monikę	Arafat	w	rocznicę	urodzin		

o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	
9	MARZEC,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
10	MARZEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
11	MARZEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Jeyden	Sachelia	z	okazji	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	


