
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	74	+	16	grudnia	2018	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Adwentu	(C)	
1	Czytanie:	So	3,14–18a;	Psalm:	Iz	12,2–3,4bcd,5–6;	2	Czytanie:	Flp	4,4–7;	Ewangelia:	Łk	3,10–18	
	

Gdy	 Jan	nauczał	nad	 Jordanem,	pytały	go	tłumy:	 „Cóż	mamy	czynić?”.	On	im	
odpowiadał:	„Kto	ma	dwie	suknie,	niech	jedną	da	temu,	który	nie	ma;	a	kto	ma	
żywność,	 niech	 tak	 samo	 czyni”.	 Przychodzili	 także	 celnicy,	 żeby	 przyjąć	
chrzest,	 i	pytali	Go:	„Nauczycielu,	co	mamy	czynić?”.	On	im	odpowiadał:	„Nie	
pobierajcie	nic	więcej	ponad	to,	ile	wam	wyznaczono”.	Pytali	go	też	i	żołnierze:	
„A	my,	 co	mamy	 czynić?”.	On	 im	odpowiadał:	 „Nad	nikim	 się	nie	 znęcajcie	 i	
nikogo	nie	uciskajcie,	 lecz	poprzestawajcie	na	swoim	żołdzie”.	Gdy	więc	 lud	

oczekiwał	z	napięciem	i	wszyscy	snuli	domysły	w	sercach	co	do	Jana,	czy	nie	jest	on	Mesjaszem,	on	tak	
przemówił	do	wszystkich:	„Ja	was	chrzczę	wodą;	lecz	idzie	mocniejszy	ode	mnie,	któremu	nie	jestem	
godzien	 rozwiązać	 rzemyka	 u	 sandałów.	 On	 chrzcić	was	 będzie	 Duchem	 Świętym	 i	 ogniem.	Ma	On	
wiejadło	w	ręku	dla	oczyszczenia	swego	omłotu:	pszenicę	zbierze	do	spichrza,	a	plewy	spali	w	ogniu	
nieugaszonym”.	Wiele	też	innych	napomnień	dawał	ludowi	i	głosił	dobrą	nowinę. 
	

Prostota	nawrócenia		
Jan	 Chrzciciel	 przebywał	 i	 nauczał	 głównie	 na	 pustyni.	 Wiódł	 surowy	 tryb	 życia:	 „Nosił	 odzież	 z	
wielbłądziej	sierści	i	skórzany	pas	na	biodrach.	Żywił	się	szarańczą	i	miodem	dzikich	pszczół”	(Mt	3,	4).	
Po	kimś	 takim	można	się	było	spodziewać	srogich	pouczeń	 i	wezwania	do	radykalizmu.	Tymczasem	
wskazania,	 których	udzielał,	 były	 raczej	 podstawowymi	 zasadami	miłości	 bliźniego.	Przychodzącym	
tłumom	 mówił	 o	 prostych,	 życiowych	 sprawach,	 o	 dzieleniu	 się	 z	 potrzebującymi,	 o	 uczciwości	 i	
skromności.	Mocą	swego	autorytetu	przypominał	celnikom,	żołnierzom,	ludziom	majętnym	o	prostocie	
życia.	 Nie	 kazał	 im	 porzucać	 majątków,	 pokutować	 na	 pustyni,	 ale	 zacząć	 od	 zwykłej	 uczciwości	 i	
życzliwości	wobec	drugiego.	Prostota	nawrócenia	jest	nam	bardzo	potrzebna.	
	

Święty	Janie	Chrzcicielu,	módl	się	za	mną,		
aby	nauka,	którą	przygotowywałeś	tłumy	na	spotkanie	z	Panem,		
skłaniała	mnie	ku	nawróceniu	i	przemianie	życia.	
	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2018”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	o.	Jarosław	Krawiec	OP	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Pomoc	Kościołowi	na	Wschodzie:	Dzisiejsza	druga	składka	przeznaczona	jest	na	pomoc	dla	Kościoła,	
który	organizuje	działania	duszpasterskie	na	Wschodzie.	Wspomóżmy	naszymi	ofiarami	tych,	którzy	w	
trudnych	warunkach	podejmują	dzieło	budowania	Kościoła	Chrystusowego.		
	

Adwent:	Rozpoczęliśmy	okres	przygotowania	do	Świąt	Bożego	Narodzenia.	W	Southend	w	każdy	piątek	
o	godzinie	19.00	w	kościele	Sacred	Heart	jest	Msza	roratnia	ku	czci	Najświętszej	Maryi	Panny.	Od	18.00	
spowiedź.	 Zapraszamy	 wszystkich.	 Dzieci	 prosimy	 o	 przyniesienie	 lampionów	 adwentowych.	 W	
sklepiku	 parafialnym	 rozprowadzamy	 po	 Mszach	 świętych	 opłatki,	 sianko	 na	 stół	 wigilijny,	 kartki	
świąteczne	i	kalendarze.		
	

Wizyta	 duszpasterska:	 Można	 zgłaszać	 terminy	 wizyty	 kapłana	 w	 domach.	 Z	 tyłu	 kościoła	 są	
przygotowane	formularze.	W	okresie	świąt	Bożego	Narodzenia	polskim	zwyczajem	księża	odwiedzają	
rodziny,	aby	je	pobłogosławić	oraz	wspólnie	się	modlić	i	rozmawiać.	W	tym	roku	kolęda	rozpoczyna	się	
w	grudniu	tak,	aby	ksiądz	mógł	odwiedzić	wszystkich	chętnych.		
	

Parafialna	 zabawa	 sylwestrowa:	Odbędzie	 się	 31	 grudnia	 w	 sali	 przy	 kościele	 St	 John	 Fisher	 na	
Prittlewell.	Rozpoczęcie	o	19.00	a	zakończenie	o	24.00.	Ceny	biletów:	dla	dorosłych	20	funtów,	dla	dzieci	
od	10	roku	wzwyż	10	funtów,	mniejsze	dzieci	wstęp	wolny.	W	cenie	biletu	trzy	ciepłe	posiłki,	zimne	
przekąski,	napoje,	kawa	i	herbata	oraz	ciasto.	W	czasie	zabawy	odbędzie	się	loteria	dla	dorosłych	i	dzieci.	
Prosimy	o	przyniesienie	fantów.	Mogą	to	być	rzeczy	nowe.	Możemy	przynosić	je	po	Mszach	świętych	do	
zakrystii.	Zapraszamy.		
	



Porządek	Mszy	świętych	w	Święta	Bożego	Narodzenia	i	Nowy	Rok	2019:		
	

Boże	Narodzenie,	25	grudnia	2018	
24.00	Pasterka	na	Prittlewell,	od	23.30	kolędowanie	
9.00	Msza	święta	w	Southend	
16.00	Msza	święta	w	Chelmsford	
	

Św.	Szczepana,	26	grudnia	2018	
12.00	Msza	święta	na	Prittlewell	
	

Nowy	Rok,	Uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	Maryi,	1	stycznia	2019	
12.00	Msza	święta	na	Prittlewell	
	

INTENCJE	MSZALNE	
15	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
16	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Jan	Mirga 
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
21	GRUDNIA,	PIĄTEK	
18.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
22	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
23	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 +	Stefania	Ciesielska	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	9	GRUDNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	153,14 £	139,02	 £	97,42		 £	389,58	
	

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	
	
 

Jan Chrzciciel określa się jako "głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 
dla Niego!" (Łk 3, 4). Głos głosi słowo, ale w tym przypadku, Słowo Boże jest wcześniejsze, ponieważ to Ono 
samo zstępuje na Jana, syna Zachariasza, na pustyni (por. Łk 3, 2). Ma On zatem wielką rolę do wypełnienia, 
ale zawsze w odniesieniu do Chrystusa. Święty Augustyn tak to komentuje: "Jan jest głosem, ale «na początku 
było Słowo», czyli Pan (J 1, 1). Jan był głosem tylko do czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym. Czym jest 
głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nic oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie 
przynosi pożytku dla serca (Kazanie 293, 3). Naszym zadaniem jest dzisiaj wsłuchanie się w ten głos, aby dać 
miejsce i gościnę w sercu Jezusowi, Słowu, które nas zbawia. W tym czasie Adwentu przygotujmy się, by 
widzieć oczyma wiary, w skromnej Grocie Betlejemskiej, Boże zbawienie (por. Łk 3,6). 

W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym jesteśmy kuszeni do poszukiwania radości w rzeczach 
materialnych Jan Chrzciciel uczy nas życia tym, co najistotniejsze, aby Boże Narodzenie było przeżywane nie 
tylko jako święto zewnętrzne, ale jako święto Syna Bożego, który przyszedł, aby przynieść ludziom pokój, 
życie i prawdziwą radość. 

 

Benedykt XVI, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 9 grudnia 2012 


