
LITURGIA NIEDZIELI -  
Święto Przemienienia Pańskiego (A) 

1 Czytanie: Dn 7,9-10.13-14 
Psalm: Ps 97 
2 Czytanie: 2 P 1,16-19 
Ewangelia: Mt 17,1-9 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, 
zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam 
przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto 
im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie”. Uczniowie, sły-sząc to, upadli na twarz i 
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, 
nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego 
Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie 
opowiadajc ie n ikomu o tym widzeniu , aż Syn Cz łowieczy 
zmartwychwstanie”. 

Łodzią na pustynię 
Jezus udaje się łodzią na miejsce pustynne, a przecież to wbrew ludzkiej 
logice. Tymczasem Pan Bóg zna takie drogi, o których człowiek nie ma 
pojęcia, nie potrafi ich sobie nawet wyobrazić. Chodzi oczywiście o drogi 
Boże do naszego życia, do naszych serc. Jeśli Bóg chce gdzieś dotrzeć, to 
zawsze Mu się to uda, nawet jeśli człowiekowi wydaje się, że ta droga jest 
niemożliwa do osiągnięcia, nawet jeśli uważa, że pora jest nieodpowiednia. 
Jest tylko jeden warunek, musimy Go zaprosić, musimy Go poprosić, aby do 
nas przybył. Nigdy nie jest za późno, aby się z Nim spotkać. 
 
Jezu, aby przemieniać świat i ludzkie serca,  
Tobie wystarczy, abym z ufnością ofiarował Ci własne ubóstwo i małość  
wobec sytuacji przerastających moje możliwości.  
Ty wierzysz we mnie, proszę, pomnóż moją wiarę w to,  
że idziesz tuż obok drogą mego życia.  

WYDARZENIA W PARAFII 
W okresie od 24 lipca do 30 sierpnia proboszcz przebywa na urlopie. 
Zastępuje go ks. Wiesław Mróz, proboszcz parafii Ipswich. Kontakt: 
07935895253. 

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci przygotowały się do I 
Komunii świętej w naszej parafii prosimy o zgłoszenie drogą 
emailową na adres parafii: southend@pcmew.org, telefonicznie lub 
bezpośrednio do księdza proboszcza. Przygotowanie potrwa od 
września do maja. Katechezy będą odbywały się dwa razy na 
miesiąc. Przewidywane są we wszystkich ośrodkach. Na początku 
września odbędzie się spotkanie dla rodziców, na którym zostaną 

omówione szczegóły.  

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Serdecznie zapraszam młodzież, która chce przygotować się do 
sakramentu bierzmowania. Możemy razem spotykać się, 
rozmawiać, poznawać Jezusa i przygotować się na przyjęcie 
daru Ducha Świętego. Proszę o kontakt i zgłoszenia emailem  na 
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adres: southend@pcmew.org, telefonicznie lub bezpośrednio do proboszcza. 
We wrześniu ustalimy sposób przygotowania. 

KALENDARZ LITURGICZNY  

INTENCJE MSZALNE 

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.   

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 

KONTAKT 
Proboszcz: ks. Wojciech Mozdyniewicz, tel. 07566229699  
Adres parafii (tymczasowe zamieszkanie proboszcza):  
82 Wellesley Road, Ipswich, IP4 1PH 
Email: southend@pcmew.org 
Internetowa strona parafialna: w budowie, dostępna od września 2017 

 

9 sierpnia  

środa

święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,  
dziewicy i męczennicy, patronki Europy

10 sierpnia  
czwartek

święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

11 sierpnia  
piątek

wspomnienie św. Klary, dziewicy
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SOBOTA
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WESTCLIFF INTENCJA WOLNA

6 SIERPNIA  
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9.00 SOUTHEND W intencji Mamy  
w 66 rocznicę urodzin  
- o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski
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UPTON PARK INTENCJA WOLNA
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S O B O T A 
18.00

Our Lady Help Of Christians And St Helen Church,  
27 Milton Road, Westcliff-on-sea,  
Essex, SS0 7JP

N I E D Z I E L A 
9.00

The Sacred Heart Church,  
418 Southchurch Road, Southend-On-Sea,  
Essex, SS1 2QB

1 NIEDZIELA 
 MIESIĄCA 
12.30

The Most Holy Trinity Church,  
71 Wickhay, Basildon,  
Essex, SS15 5AD

N I E D Z I E L A 
16.00

Our Lady Immaculate,  
New London Road, Chelmsford,  
Essex, CM2 0RG

N I E D Z I E L A 
18.00

Our Lady Of Compassion Church,  
Green Street, Upton Park, London,  
E13 9AX



WAKACYJNA MYŚL 

Wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszednich, oderwanie się 
od zwyczajnych trudów dnia, tygodnia i roku. Odejście i oderwanie 
od tego wszystkiego, co można wyrazić symbolem „Marta”. Chodzi 
o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był 
tylko pustką. Wtedy nie będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o 
to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli – i owszem – 
spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w 
umiejętnym obcowaniu z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się 
wewnętrznie. Ale to jeszcze nie wszystko, co można powiedzieć o 
odpoczynku. Trzeba, ażeby został on wypełniony nową treścią – ową 
treścią, jaką wyraża się w symbolu „Maria”. „Maria” oznacza 
spotkanie z Chrystusem, spotkanie z Bogiem. Oznacza otwarcie 
wewnętrznego wzroku duszy na Jego obecność w świecie, otwarcie 
wewnętrznego słuchu na Słowa Jego Prawdy. 

Jan Paweł II


