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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Święto	Świętej	Rodziny	Jezusa,	Maryi	i	Józefa	(C)	
	

1	Czytanie:	Syr	3,2-6.12-14;	Psalm	128;	2	Czytanie:	Kol	3,12-21;	Ewangelia:	Łk	2,41-52	
	

Rodzice	Jezusa	chodzili	co	roku	do	Jerozolimy	na	Święto	Paschy.	Gdy	miał	
lat	 dwanaście,	 udali	 się	 tam	 zwyczajem	 świątecznym.	 Kiedy	 wracali	 po	
skończonych	 uroczystościach,	 został	 Jezus	 w	 Jerozolimie,	 a	 tego	 nie	
zauważyli	Jego	Rodzice.	Przypuszczając,	że	jest	w	towarzystwie	pątników,	
uszli	 dzień	 drogi	 i	 szukali	 Go	 wśród	 krewnych	 i	 znajomych.	 Gdy	 Go	 nie	
znaleźli,	 wrócili	 do	 Jerozolimy,	 szukając	 Go.	 Dopiero	 po	 trzech	 dniach	

odnaleźli	Go	w	świątyni,	gdzie	siedział	między	nauczycielami,	przysłuchiwał	się	im	i	zadawał	pytania.	
Wszyscy	zaś,	którzy	Go	słuchali,	byli	zdumieni	bystrością	Jego	umysłu	i	odpowiedziami.	Na	ten	widok	
zdziwili	się	bardzo,	a	Jego	Matka	rzekła	do	Niego:	„Synu,	czemuś	nam	to	uczynił?	Oto	ojciec	Twój	i	ja	z	
bólem	 serca	 szukaliśmy	 Ciebie”.	 Lecz	 On	 im	 odpowiedział:	 „Czemuście	 Mnie	 szukali?	 Czy	 nie	
wiedzieliście,	że	powinienem	być	w	tym,	co	należy	do	mego	Ojca?”.	Oni	jednak	nie	zrozumieli	tego,	co	
im	powiedział.	Potem	poszedł	z	nimi	 i	wrócił	do	Nazaretu;	 i	był	 im	poddany.	A	Matka	 Jego	chowała	
wiernie	wszystkie	te	wspomnienia	w	swym	sercu.	 Jezus	zaś	czynił	postępy	w	mądrości,	w	latach	i	w	
łasce	u	Boga	i	u	ludzi. 
	

Ewangelia	życia	i	rodziny		
Z	pewnością	nie	 znajdziemy	 rodziny,	 która	nie	przeżywałaby	 trudności.	Rzadziej	 lub	 częściej	 każda	
przechodzi	kryzysy	i	okresy	prób.	Szukając	pomocy	i	wsparcia,	warto	sięgnąć	po	Pismo	Święte.	Słowo	
objawione	przez	Boga	i	przekazane	nam	przez	Kościół	jest	ewangelią	życia	i	rodziny.	Jezus	Chrystus,	
który	stał	się	człowiekiem,	był	do	nas	podobny	we	wszystkim	oprócz	grzechu.	Syn	Boży	wychował	się	
w	 normalnej	 rodzinie,	 pod	 troskliwą	 opieką	 Maryi	 i	 Józefa.	 To	 nie	 aniołowie	 i	 niebiańskie	 moce	
wprowadzały	Go	w	świat	ludzkich	spraw,	karmiły,	przewijały,	uczyły	pracy,	lecz	rodzice.	Święta	Rodzina	
była	święta	nie	przez	nadzwyczajność	 i	bezproblemowość	życia,	ale	przez	całkowite	zawierzenie	się	
Bogu.	 Sięgając	 dziś	 do	 Biblii,	 możemy	 zaczerpnąć	 z	 jej	 mądrości	 i	 umocnić	 nasze	 siły,	 tak	 często	
nadwątlone	przez	codzienne	zmagania.	
	

Panie,	dziękuję	Ci	za	Świętą	Rodzinę,	która	uczy	mnie,	jak	bardziej	kochać	Boga	i	ludzi.		
Proszę,	wspieraj	moją	rodzinę,	szczególnie	kiedy	przeżywamy	ciężkie	chwile.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

1	stycznia	2019	Nowy	Rok:	W	tym	dniu	przeżywamy	Uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	Maryi.	Jest	
to	 święto	obowiązujące.	Msza	święta	w	kościele	 św.	 Jana	Fiszera	na	Prittlewell	 o	12.00.	 Powierzmy	
Dobremu	Bogu	przez	ręce	Maryi	cały	rozpoczynający	się	rok	i	prośmy	o	błogosławieństwo.	Zapraszamy.		
	

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

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	i	spotkanie	róż	różańcowych:	W	najbliższą	sobotę	o	17.30	modlitwa	różańcowa	prowadzona	
przez	 róże	 parafialne.	W	 czasie	Mszy	 świętej	 kazanie	 poświęcone	 będzie	 osobie	Maryi.	 Zapraszamy	
wszystkich!	Od	17.00	możliwość	spowiedzi	świętej.		
	

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	19	stycznia.			
	

MSZE	ŚWIĘTE	NIEDZIELNE	I	ŚWIĄTECZNE	
SOBOTA	18.00	 Our	Lady	Help	Of	Christians	And	St	Helen	Church,		

27	Milton	Road,	Westcliff-on-Sea,	SS0	7JP	
NIEDZIELA	9.00	 The	Sacred	Heart	Church,		

418	Southchurch	Road,	Southend-on-Sea,	SS1	2QB	
1	NIEDZIELA		MIESIĄCA	12.30	 The	Most	Holy	Trinity	Church,		

71	Wickhay,	Basildon,	SS15	5AD	
NIEDZIELA	16.00	 Our	Lady	Immaculate,		

New	London	Road,	Chelmsford,	CM2	0RG	
NIEKTÓRE	ŚWIĘTA	 St	John	Fisher	

2	Manners	Way,	Prittlewell,	SS2	6PT	
	

INTENCJE	MSZALNE	
29	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
30	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Ewa	Wojtysiak 
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
1	STYCZNIA,	WTOREK	
12.00	 PRITTLEWELL	 +	Łucja	Kotas	
4	STYCZNIA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
5	STYCZNIA,	SOBOTA	
12.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
6	STYCZNIA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGO	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Ewę	Siemianowicz	w	10	rocznicę	urodzin		

o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	
12.30	 BASILDON	 +	Genowefa	i	Bronisław	Kot	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	23	GRUDNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	62,99 £	143,97	+	20,00	zł	 £	131,60	 £	338,56	+	20,00	zł	
	

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	
	
 
Jak ważne jest, aby nasze rodziny podążały razem i miały ten sam cel, który chcą osiągnąć! Wiemy, że mamy 
do pokonania wspólną trasę, drogę na której napotykamy trudności, ale również chwile radości i pocieszenia. 
W tej pielgrzymce życia dzielimy również czas modlitwy. Cóż może być dla ojca i matki piękniejszego, niż 
pobłogosławienie swoich dzieci na początku dnia i na jego zakończenie, nakreślenie na ich czole znaku krzyża, 
jak w dzień chrztu. Czyż nie jest to najprostsza modlitwa rodziców za swoje dzieci? Pobłogosławić je, to znaczy 
powierzyć je Panu, jak to czynili Elkana i Anna, Maryja i Józef, aby On sam był ich ochroną i wsparciem w 
różnych wydarzeniach dnia. Jakże ważne dla rodziny jest spotkanie się na krótką chwilę modlitwy przed 
wspólnym spożyciem posiłków, żeby podziękować Bogu za te dary i nauczyć się dzielić tym, co otrzymaliśmy 
z najbardziej potrzebującymi. Są to wszystko małe gesty, które jednak wyrażają wielką rolę wychowawczą 
jaką posiada rodzina w pielgrzymce dnia powszedniego. 

 

fragment homilii papieża Franciszka w święto Świętej rodziny, 27.12.2015 


