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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	80	+	27	stycznia	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	II	Niedziela	Zwykła	(C)	
	

1	Czytanie:	Ne	8,1-4a.5-6.8-10;	Psalm	19;	2	Czytanie:	1	Kor	12,	12-30;	Ewangelia:	Łk	1,1-4;4,14-21	
	

Wielu	 już	 starało	 się	 ułożyć	 opowiadanie	 o	 zdarzeniach,	 które	 się	dokonały	
pośród	 nas,	 tak	 jak	 je	 przekazali	 ci,	 którzy	 od	 początku	 byli	 naocznymi	
świadkami	i	sługami	słowa.	Postanowiłem	więc	i	ja	zbadać	dokładnie	wszystko	
od	 pierwszych	 chwil	 i	 opisać	 ci	 po	 kolei,	 dostojny	 Teofilu,	 abyś	 się	 mógł	
przekonać	o	całkowitej	pewności	nauk,	których	ci	udzielono.	W	owym	czasie:	
Jezus	powrócił	w	mocy	Ducha	do	Galilei,	a	wieść	o	Nim	rozeszła	się	po	całej	
okolicy.	 On	 zaś	 nauczał	 w	 ich	 synagogach,	 wysławiany	 przez	 wszystkich.	

Przyszedł	również	do	Nazaretu,	gdzie	się	wychował.	W	dzień	szabatu	udał	się	swoim	zwyczajem	do	
synagogi	 i	powstał,	 aby	 czytać.	 Podano	Mu	księgę	proroka	 Izajasza.	Rozwinąwszy	księgę	natrafił	 na	
miejsce,	gdzie	było	napisane:	„Duch	Pański	spoczywa	na	Mnie,	ponieważ	Mnie	namaścił	i	posłał	Mnie,	
abym	 ubogim	 niósł	 dobrą	 nowinę,	 więźniom	 głosił	 wolność,	 a	 niewidomym	 przejrzenie;	 abym	
uciśnionych	odsyłał	wolnych,	abym	obwoływał	rok	 łaski	od	Pana”.	Zwinąwszy	księgę	oddał	słudze	 i	
usiadł;	a	oczy	wszystkich	w	synagodze	były	w	Nim	utkwione.	Począł	więc	mówić	do	nich:	„Dziś	spełniły	
się	te	słowa	Pisma,	któreście	słyszeli”. 
	

Bóg	mówi	do	mnie		
	

Spotkanie	z	Jezusem	w	synagodze	w	Nazarecie.	Tutaj	się	wychował,	wszyscy	Go	znają.	Czy	dostrzegą,	że	
nie	mówi	sam	od	siebie,	lecz	jest	posłany,	aby	ogłaszać	im	prawdę	o	Ojcu?	Jeśli	postawię	się	na	miejscu	
słuchaczy,	lepiej	zrozumiem	trudność	mieszkańców	Nazaretu	odkrycia	Boga	w	kimś,	kto	jest	znany	od	
lat.	Ich	postawa	mnie	nie	dziwi,	bo	mnie	też	niekiedy	trudno	odkryć	moc	Bożego	słowa	w	mowie	kogoś,	
kogo	znam	od	dawna.	Dziś	zadaję	sobie	pytanie	o	motyw	mojego	chodzenia	do	kościoła.	Dobra	tradycja?	
Opinia	 innych?	Od	chrztu	 jestem	namaszczony	Duchem	Świętym	i	 to	 Jego	muszę	prosić,	aby	zawsze	
odkrywać	nowość	Bożego	słowa.	Aby	nie	przegapić,	że	Bóg	mówi	właśnie	do	mnie,	dzisiaj.	
	

Daj	mi,	Panie,	oczy,	które	zawsze	dojrzą	Twoją	obecność	w	tych,	których	do	mnie	posyłasz.		
Niech	Twoje	słowo	będzie	moją	mądrością	każdego	dnia.	

__________________________________________________________________________	
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	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	2	lutego.		
	

Spotkanie	 modlitewne:	 Odbędzie	 się	 9	 lutego	 po	Mszy	 świętej	 wieczornej	 w	 kościele	 na	 Westcliff.	
Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

Pielgrzymka	do	Medjugorie:	Nasza	parafia	organizuje	pielgrzymkę	do	Medjugorie	w	dniach	28	maja	do	
4	czerwca	tego	roku.	Osoby	chętne	prosimy	o	zgłoszenie	do	księdza	najpóźniej	do	15	lutego.		
	

Parafialny	Bal	Karnawałowy:	Odbędzie	się	2	marca	w	Hawkwell	Village	Hall,	SS5	
4EH	o	godzinie	19:30.	Zapewniamy:	muzykę	na	żywo	-	gra	zespół	Artex,	ciepłe	dania,	
przekąski,	ciasta,	owoce,	słodycze,	zimne	napoje,	kawę,	herbatę.	W	programie	loteria	
-	nagroda	główna	to	telewizor	32''	i	ekspers	do	kawy.	Prosimy	o	przyniesienie	fantów.	
Ceny	biletów:	dorośli:	£20,	dzieci	(od	10	lat	wzwyż):	£10.	Bilety	do	nabycia	u:	Anety	
07857020153	 i	 Kingi	 07508002518.	 Sprzedaż	 biletów	 do	 18	 lutego.	 Ilość	 miejsc	
ograniczona.	
	

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	
26	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	
27	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Agnieszkę	i	Jakuba	o	Boże	błogosławieństwo	
1	LUTY,	PIĄTEK	
18.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
2	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Martę	o	Boże	błogosławieństwo	
3	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
12.30	 BASILDON	 +	Bronisława	I	Walenty	Pikul	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Wiktora	w	6	rocznicę	urodzin	o	Boże	błogosławieństwo	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	20	STYCZNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	52,63 £	115,90	 £	75,94	 £	244,47	
	

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	


