
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	82	+	10	lutego	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	V	Niedziela	Zwykła	(C)	
	

1	Czytanie:	Iz	6,	1-2a.3-8;	Psalm	138;	2	Czytanie:	1	Kor	15,1-11;	Ewangelia:	Łk	5,1-11	
	

Zdarzyło	się	raz,	gdy	tłum	cisnął	się	do	Jezusa,	aby	słuchać	słowa	Bożego,	a	
On	stał	nad	jeziorem	Genezaret,	że	zobaczył	dwie	łodzie,	stojące	przy	brzegu,	
rybacy	 zaś	 wyszli	 z	 nich	 i	 płukali	 sieci.	 Wszedłszy	 do	 jednej	 łodzi,	 która	
należała	do	Szymona,	poprosił	go,	żeby	nieco	odbił	od	brzegu.	Potem	usiadł	i	
z	łodzi	nauczał	tłumy.	Gdy	przestał	mówić,	rzekł	do	Szymona:	„Wypłyń	na	
głębię	i	zarzućcie	sieci	na	połów”.	A	Szymon	odpowiedział:	„Mistrzu,	przez	
całą	noc	pracowaliśmy	 i	 nic	nie	ułowiliśmy.	 Lecz	na	Twoje	 słowo	 zarzucę	

sieci”.	Skoro	to	uczynili,	zagarnęli	tak	wielkie	mnóstwo	ryb,	że	sieci	ich	zaczynały	się	rwać.	Skinęli	więc	
na	wspólników	w	drugiej	łodzi,	żeby	im	przyszli	z	pomocą.	Ci	podpłynęli	i	napełnili	obie	łodzie,	tak	że	
się	prawie	zanurzały.	Widząc	to,	Szymon	Piotr	przypadł	Jezusowi	do	kolan	i	rzekł:	„Odejdź	ode	mnie,	
Panie,	bo	jestem	człowiek	grzeszny”.	I	jego	bowiem,	i	wszystkich	jego	towarzyszy	w	zdumienie	wprawił	
połów	ryb,	 jakiego	dokonali;	 jak	również	 Jakuba	 i	 Jana,	synów	Zebedeusza,	którzy	byli	wspólnikami	
Szymona.	Lecz	Jezus	rzekł	do	Szymona:	„Nie	bój	się,	odtąd	ludzi	będziesz	łowił”.	I	przyciągnąwszy	łodzie	
do	brzegu,	zostawili	wszystko	i	poszli	za	Nim. 
	

Posłuszeństwo	słowom	Jezusa		
Cudowny	 połów	 to	 znak	 Jezusa	 dla	 Jego	 uczniów.	 Znak	 obecności	 Bożej	 mocy	 i	 udziału	 ludzi	 w	
realizowaniu	 Jego	zbawczej	misji.	Dlatego	cudowny	połów	to	również	efekt	posłuszeństwa	Szymona	
słowom	Jezusa.	Bo	słowo	 Jezusa	nie	 tyle	 informuje,	co	skutkuje:	stwarza.	Moja	ocena	rzeczywistości	
może	być	–	 jak	u	Szymona	–	sceptyczna,	oparta	tylko	na	ludzkim	doświadczeniu.	Wiara	 jednak	 idzie	
drogą	posłuszeństwa	Bogu,	którego	nie	ograniczają	prawa	natury	ani	ludzkie	doświadczenie.	Z	wiarą	
trzeba	 wsłuchiwać	 się	 w	 to,	 co	 Bóg	 mówi	 każdego	 dnia.	 Żyć	 tym	 Słowem	 to	 pozwolić	 się	 Bogu	
zaskakiwać	i	wyzwalać	z	różnych	ludzkich	lęków.		
	

Niech	moja	dusza	będzie	pełna	ufności,		
bo	„ci,	którzy	ufają	Panu,	odzyskują	siłę”	(Iz	40,	31),	są	jak	góra	Syjon,	co	się	nie	porusza,	ale	trwa	na	wieki,		
dlatego	pokładam	w	Panu	moją	ufność,	zawsze	ufam	Jego	słowu.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

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.		
	

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	14.15	do	15.30.	Miejsce	spotkań	to	sala	parafialna	przy	kościele	Sacred	
Heart.	Kolejne	spotkanie	będzie	16	lutego.		
	

Spotkanie	modlitewne:	Odbędzie	się	23	lutego	po	Mszy	świętej	wieczornej	w	kościele	na	Westcliff.	
Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

Pielgrzymka	do	Medjugorie:	 odbędzie	 się	w	 dniach	 28	maja	 do	 4	 czerwca	 2019.	W	 programie	
pobyt	 w	 sanktuarium	 (każdego	 2-go	 miesiąca	 ma	 miejsce	 objawienie	 jednej	 z	 widzących	 –	
Mirjanie),	 a	 także	 zwiedzanie	 Mostaru	 i	 Dubrovnika	 oraz	 rekreacyjny	 wyjazd	 nad	 Adriatyk.	
Pielgrzymom	będzie	towarzyszył	ks.	Wojciech.	Dla	zapoznania	się	z	sanktuarium	warto	wejść	na	
stronę:	www.centrummedjugorje.pl.	 Całkowity	 koszt	 pobytu	 (własny	 bus,	 noclegi,	 posiłki	 –	
śniadanie	 i	 obiadokolacja,	 pilot,	 przewodnicy,	 wszystkie	 opłaty	 parkingowe	 i	 ubezpieczenie)	
wyniesie	 około	300	 funtów.	Koszt	 zależny	 jest	 od	 liczby	uczestników.	Dodatkowy	koszt	 to	 lot	 z	



lotniska	 London-Southend	 do	 Dubrovnika.	 Możliwy	 jest	 zakup	 biletów	 dla	 grupy	 osób.	 Osoby	
chętne	 do	 udziału	 w	 pielgrzymce	 prosimy	 o	 zgłoszenia	 do	 końca	 lutego	 i	 wpłatę	 bezzwrotnej	
zaliczki	w	wysokości	100	funtów.	Ponadto	osoby,	które	chcą,	aby	organizatorzy	zakupili	im	bilet	
na	samolot	(tam	i	z	powrotem)	proszone	są	o	zgłoszenie	do	10	lutego	i	wpłatę	określonej	kwoty	
(zostanie	ona	podana	po	uzgodnieniu	z	przewoźnikiem,	na	ten	dzień	wynosi	około	150	funtów,	w	
cenę	wliczony	jest	bagaż	15	kg).	Zakup	biletów	dla	całej	grupy	umożliwia	uzyskanie	mniejszej	ceny	
dla	wszystkich	biletów	w	porównaniu	do	zakupów	indywidualnych.	Osoby,	które	nie	zdecydują	się	
na	 zakup	biletów	za	pośrednictwem	organizatorów	muszą	dokonać	 zakupu	 indywidualnego	 lub	
dotrzeć	 do	 Medjugorie	 we	 własnym	 zakresie.	 Dla	 ułatwienia	 prosimy	 kierować	 zgłoszenia	 i	
zapytania	do	ks.	Wojciecha	07566229699.		
	

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:	 w	
Southend	 u	 Anety	 07857020153	 i	 Kingi	 07508002518,	 w	 Chelmsford	 u	Marzeny:	
07858165181.	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	
9	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Marka	z	okazji	urodzin	
10	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	
16	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
3	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	zdrowie	i	błogosławieństwo	Boże	dla	Rodziców		

oraz	za	Brata	i	Jego	Rodzinę	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	31	STYCZNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	62,36 £	98,06	 £	64,10	 £	98,56	 £323,08	
	

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	
	


