
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	79	+	20	stycznia	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	II	Niedziela	Zwykła	(C)	
	

1	Czytanie:	Iz	Iz	62,1-5;	Psalm	69;	2	Czytanie:	1	Kor	12,4-11;	Ewangelia:	J	2,1-12	
	

W	Kanie	Galilejskiej	odbywało	się	wesele	i	była	tam	Matka	Jezusa.	Zaproszono	na	
to	wesele	także	Jezusa	i	Jego	uczniów.	A	kiedy	zabrakło	wina,	Matka	Jezusa	mówi	
do	Niego:	 „Nie	mają	 już	wina”.	 Jezus	 Jej	odpowiedział:	 „Czyż	to	moja	 lub	Twoja	
sprawa,	Niewiasto?	Czyż	jeszcze	nie	nadeszła	godzina	moja?”.	Wtedy	Matka	Jego	
powiedziała	 do	 sług:	 „Zróbcie	wszystko,	 cokolwiek	wam	powie”.	 Stało	 zaś	 tam	
sześć	stągwi	kamiennych	przeznaczonych	do	żydowskich	oczyszczeń,	z	których	
każda	mogła	 pomieścić	 dwie	 lub	 trzy	miary.	 Rzekł	 do	 nich	 Jezus:	 „Napełnijcie	

stągwie	wodą”.	I	napełnili	 je	aż	po	brzegi.	Potem	do	nich	powiedział:	„Zaczerpnijcie	teraz	i	zanieście	
staroście	weselnemu”.	Oni	zaś	zanieśli.	A	gdy	starosta	weselny	skosztował	wody,	która	stała	się	winem	
-	nie	wiedział	bowiem,	skąd	ono	pochodzi,	ale	słudzy,	którzy	czerpali	wodę,	wiedzieli	-	przywołał	pana	
młodego	i	powiedział	do	niego:	„Każdy	człowiek	stawia	najpierw	dobre	wino,	a	gdy	się	napiją,	wówczas	
gorsze.	 Ty	 zachowałeś	 dobre	wino	 aż	 do	 tej	 pory”.	 Taki	 to	 początek	 znaków	 uczynił	 Jezus	w	Kanie	
Galilejskiej.	Objawił	swoją	chwałę	i	uwierzyli	w	Niego	Jego	uczniowie.	Następnie	On,	Jego	Matka,	bracia	
i	uczniowie	Jego	udali	się	do	Kafarnaum,	gdzie	pozostali	kilka	dni. 
	

Posłuszni	słudzy	
	

Wczucie	 się	w	 czyjeś	 trudne	 położenie	 jest	 znakiem	miłości,	wyobraźni	miłosierdzia.	 Pośrednictwo	
Maryi	prowadzi	do	objawienia	mocy	bóstwa	Jezusa	i	wzbudza	wiarę	Jego	uczniów.	Ale	w	uratowaniu	
dobrej	reputacji	nowożeńców	mają	udział	również	ci,	którzy	pełnią	tam	służbę	i	wykonują	polecenie	
Maryi.	 Postawa	 sług	 pokazuje,	 jak	 ważne	 jest	 posłuszeństwo	 człowieka,	 by	 Jezus	mógł	 dokonywać	
cudów	dla	jego	zbawienia.	On	wie	najlepiej,	czemu	służy	to,	co	mi	poleca	uczynić.	Posłuszeństwo	czyni	
moją	relację	z	Bogiem	bardzo	owocną.	Nie	tylko	dla	mnie,	ale	i	dla	tych,	których	Bóg	stawia	na	mojej	
drodze.	
	

Dziękuję	Ci,	Panie,	Boże	mój,	że	potrzebujesz	mnie	w	realizacji	swojego	dzieła	miłości.		
Niech	odpowiedzią	na	to	będzie	pełne	wiary	moje	posłuszeństwo.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 We	 wszystkich	 ośrodkach	 parafialnych	 pielęgnujemy	
polskie	 tradycje	 bożonarodzeniowe.	 6	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 12.30	 w	 Basildon	 odbyło	 się	 wspólne	
kolędowanie.	12	stycznia	po	Mszy	o	18.00	w	kościele	w	Westcliff	odbyły	się	jasełka	przygotowane	przez	
dzieci	 oraz	 opłatek	 i	 kolędowanie.	 27	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 16.00	 w	 Chelmsford	 będzie	 opłatek	 i	
kolędowanie.	Zapraszamy	wszystkich	parafian.		
	

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.	Odwiedziny	potrwają	do	końca	lutego.		
	

I	 sobota	 i	 spotkanie	 róż	 różańcowych:	W	 każdą	 pierwszą	 sobotę	 o	 17.30	 modlitwa	 różańcowa	
prowadzona	 przez	 róże	 parafialne.	 W	 czasie	 Mszy	 świętej	 kazanie	 poświęcone	 osobie	 Maryi.	
Zapraszamy	wszystkich!		
	

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	2	lutego.		
	

Spotkanie	modlitewne:	Odbędzie	się	26	stycznia	po	Mszy	świętej	wieczornej	w	kościele	na	Westcliff.	
Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	



Pielgrzymka	 do	Medjugorie:	 Spotkanie	 informacyjne	 odbędzie	 się	w	 sobotę	 po	Mszy	wieczornej	 na	
Westcliff.	.		
	

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	
19	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Wojciech	Roman	w	2	rocznicę	śmierci	
20	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Zoe	z	okazji	chrztu	świętego	
26	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
27	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Wiktora	w	6	rocznicę	urodzin	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	13	STYCZNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	72,85 £	136,48	 £	106,55	 £	315,88	
	

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	
	
 
Kryzys nie ominął rodziny, nie ominął on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną 
wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za 
cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia 
jego powołania. Rozwody... wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także 
długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi 
też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, 
na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej 
rodziny: brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też wśród rodzeństwa. A ileż 
rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych swoich członków. (…) 
 

I ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest 
w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne 
przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość 
oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również 
charyzmat, łaska i dar życia. 
 

 

fragment homilii papieża Jana Pawła II 
w Kielcach wygłoszonej 3 czerwca 1991  


