
	

POLSKA	PARAFIA	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO	
SOUTHEND-ON-SEA	–	BASILDON	–	CHELMSFORD	

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	70	+	18	listopada	2018	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	33	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Dn	12,1-3;	Psalm:	16;	2	Czytanie:	Hbr	10,11-14.18;	Ewangelia:	Mk	13,24-32	
	

Jezus	powiedział	do	swoich	uczniów:	„W	owe	dni,	po	wielkim	ucisku	słońce	się	zaćmi	i	
księżyc	 nie	 da	 swego	 blasku.	 Gwiazdy	 będą	 padać	 z	 nieba	 i	 moce	 na	 niebie	 zostaną	
wstrząśnięte.	Wówczas	ujrzą	Syna	Człowieczego,	przychodzącego	w	obłokach	z	wielką	
mocą	 i	 chwałą.	Wtedy	pośle	On	aniołów	 i	 zbierze	 swoich	wybranych	 z	 czterech	 stron	
świata,	 od	 krańca	 ziemi	 aż	 do	 szczytu	 nieba.	 A	 od	 drzewa	 figowego	 uczcie	 się	 przez	
podobieństwo.	Kiedy	już	jego	gałąź	nabiera	soków	i	wypuszcza	liście,	poznajecie,	że	blisko	

jest	 lato.	 Tak	 i	 wy,	 gdy	 ujrzycie,	 że	 to	 się	 dzieje,	 wiedzcie,	 że	 blisko	 jest,	 we	 drzwiach.	 Zaprawdę	
powiadam	wam:	Nie	przeminie	to	pokolenie,	aż	się	to	wszystko	stanie.	Niebo	i	ziemia	przeminą,	ale	moje	
słowa	nie	przeminą.	Lecz	o	dniu	owym	lub	godzinie	nikt	nie	wie,	ani	aniołowie	w	niebie,	ani	Syn,	tylko	
Ojciec”. 
	

Puste	piekło?		
Wielu	 chrześcijan	 nurtuje	 pytanie	 o	 koniec	 świata	 i	 nasz	 przyszły	 los.	 Jak	 pogodzić	 nieskończone	
miłosierdzie	Boga	z	istnieniem	piekła?	Czy	nie	jest	ono	zaprzeczeniem	wyrażonej	w	Pierwszym	Liście	
do	Tymoteusza	 (2,	 4)	prawdy	o	Bogu,	 który	 „pragnie,	 aby	wszyscy	 ludzie	 zostali	 zbawieni	 i	poznali	
prawdę”?	 Kościół	 posłuszny	 Ewangelii	 zapowiadającej	 wieczne	 potępienie	 tych,	 którzy	 uparcie	
pozostają	odwróceni	od	Boga,	odrzucił	głoszoną	przez	niektórych	tezę,	że	wszyscy	ludzie	będą	zbawieni,	
a	piekło	pozostanie	puste.	Nie	oznacza	to	jednak,	że	ufając	w	Boże	miłosierdzie,	nie	możemy	żywić	takiej	
nadziei.	Co	więcej,	nie	wolno	nam	zobojętnieć	na	los	grzeszników.	
	

Panie,	do	Ciebie	się	uciekam.	Zmiłuj	się	nade	mną.		
W	ogromie	swego	miłosierdzia	przebacz	moje	winy.	
	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2018”,	Edycja	Świętego	Pawła	
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WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Podziękowania:	Bardzo	dziękuję	wszystkim	osobom,	które	zaangażowały	się	w	organizację	akademii	
z	 okazji	Święta	Niepodległości.	 Szczególne	podziękowania	dla	pani	 organistki	 Joanny	 Jakubowskiej	 i	
chóru	parafialnego.		
	

22	 listopada	 –	wspomnienie	 św.	 Cecylii	patronki	muzyki	 kościelnej:	Z	 okazji	wspomnienia	 św.	
Cecylii,	patronki	muzyki	kościelnej	wszystkim,	którzy	troszczą	się	o	piękno	śpiewu	i	muzyki	w	naszej	
parafii	składamy	serdeczne	podziękowanie	oraz	życzymy	Bożego	błogosławieństwa.		
	

Modlitwa	za	zmarłych:	W	listopadzie	przed	Mszami	niedzielnymi	modlimy	się	za	zmarłych.	Modlitwa	
na	 cmentarzach	 w	 Southend	 (cmentarz	 przy	 Sutton	 Road)	 –	 11	 listopada	 o	 godz.	 10.30	 oraz	 w	
Chelmsford	(Writtle	Rd,	Essex	CM1	3BL)	–	18	listopada	o	14.30.		
	

Parafialne	 spotkania	 dla	dzieci:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	większe	 i	mniejsze	 na	 spotkania,	w	
czasie	których	razem	modlimy	się,	bawimy	i	śpiewamy.	Spotkania	te	odbywają	się	dwa	razy	w	miesiącu	
w	 pierwszą	 i	 trzecią	 sobotę	 od	14.00	do	 15.30.	Miejsce	 spotkań	 to	 sala	 parafialna	przy	 kościele	 na	
Westcliff.	Kolejne	spotkanie	będzie	1	grudnia.		
	

Przygotowanie	 jasełek:	Wszystkie	 chętne	dzieci	 prosimy	o	 zgłoszenie	 się	dzisiaj	 lub	najpóźniej	 za	
tydzień	po	Mszy	świętej	do	p.	Joanny,	naszej	organistki.	Każde	chętne	dziecko	otrzyma	rolę.		
	

Spotkanie	ze	świętym	Mikołajem:	Święty	Mikołaj	odwiedzi	naszą	parafię	1	grudnia.	Spotkanie	będzie	
po	Mszy	świętej	o	18.00.	Rodziców,	którzy	chcą	przyprowadzić	swoje	dzieci	prosimy	o	przygotowanie	
paczek,	 podpisanie	 ich	 i	 dostarczenie	 do	 zakrystii	 przed	 lub	 po	 Mszy	 świętej.	 Od	 każdej	 rodziny	
pobierana	będzie	opłata	w	wysokości	jednego	funta	na	opłacenie	wynajmu	sali.	Zapraszamy.		
	

Herbatka	w	Chelmsford:	Zapraszamy	wszystkich	25	listopada	na	herbatkę	po	Mszy	świętej	o	godz.	
16.00.	Prosimy	o	przyniesienie	przekąsek	i	ciast.		
	



INTENCJE	MSZALNE	
17	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Roman	Gajda	–	w	3	rocznicę	śmierci	
18	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Kazimierz	Mirga	–	w	3	rocznicę	śmierci	

od syna Roberta z rodziną 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	zmarłych	z	rodziny	Skulski	
24	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Henryka	Zubrzycka	w	4	rocznicę	śmierci	
25	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Ewa	Wojtysiak	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	zarezerwowana	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	11	LISTOPADA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	49,50 £	225,65	 £	109,95	 £	385,10	
	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	45	minut	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	
Adres	parafii	(zamieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Ave,	Southend-On-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmew.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
 
List pasterski Episkopatu Polski  
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  
(fragment) 
 

Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie 
wolnymi, ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za naród. W pamiętnym listopadzie 1918 r. wielcy 
przywódcy narodu oraz zwykli Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej w 
historycznej chwili danej przez Boga po I wojnie światowej. 
 

Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. Wymaga ona od 
każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym 
stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich 
zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z 
zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia 
szczególnie wśród młodej generacji Polaków – alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia płynące z 
Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu. Spośród wad narodowych 
coraz bardziej dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, 
szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą 
Ojczyznę. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i 
suwerenności narodu. 
 

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłaniają nas przede wszystkim do okazania Bogu, 
który jest Panem dziejów, naszego dziękczynienia i wyśpiewania Te Deum laudamus – Ciebie Boga 
wysławiamy. Okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń, okazał się ostatecznie czasem 
próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni, przejmując odpowiedzialność za losy 
Ojczyzny. Ich dojrzała postawa pozostawiła wyraźny ślad w życiu następnych pokoleń, które stanęły przed 
kolejnymi zagrożeniami utraty niepodległego bytu. Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i 
niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede 
wszystkim o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, 
zatroskanych o dobro wspólne. Matce naszego Zbawiciela powierzamy wszystkich Polaków, szczególnie 
młodych, aby w duchu wierności Bogu i Ewangelii kształtowali szczęśliwą przyszłość naszej Ojczyzny. 


