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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	83	+	17	lutego	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	VI	Niedziela	Zwykła	(C)	
	

1	Czytanie:	Jr	17,5-8;	Psalm	1;	2	Czytanie:	1	Kor	15,12.16-20;	Ewangelia:	Łk	6,17.20-26	
	

Jezus	zeszedł	z	dwunastoma	Apostołami	na	dół	i	zatrzymał	się	na	równinie.	Był	
tam	 duży	 poczet	 Jego	 uczniów	 i	 wielkie	 mnóstwo	 ludu	 z	 całej	 Judei	 i	 z	
Jerozolimy	 oraz	 z	 wybrzeża	 Tyru	 i	 Sydonu.	 A	 On	 podniósł	 oczy	 na	 swoich	
uczniów	i	mówił:	„Błogosławieni	jesteście	wy,	ubodzy,	albowiem	do	was	należy	
królestwo	Boże.	Błogosławieni	wy,	którzy	teraz	głodujecie,	albowiem	będziecie	
nasyceni.	 Błogosławieni	 wy,	 którzy	 teraz	 płaczecie,	 albowiem	 śmiać	 się	
będziecie.	 Błogosławieni	 będziecie,	 gdy	 ludzie	 was	 znienawidzą	 i	 gdy	 was	

wyłączą	spośród	siebie,	gdy	zelżą	was	i	z	powodu	Syna	Człowieczego	podadzą	w	pogardę	wasze	imię	
jako	niecne:	 cieszcie	 się	 i	 radujcie	w	owym	dniu,	 bo	wielka	 jest	wasza	nagroda	w	niebie.	Tak	 samo	
bowiem	 przodkowie	 ich	 czynili	 prorokom.	 Natomiast	 biada	 wam,	 bogaczom,	 bo	 odebraliście	 już	
pociechę	waszą.	Biada	wam,	którzy	teraz	jesteście	syci,	albowiem	głód	cierpieć	będziecie.	Biada	wam,	
którzy	 się	 teraz	 śmiejecie,	 albowiem	 smucić	 się	 i	 płakać	 będziecie.	 Biada	wam,	 gdy	wszyscy	 ludzie	
chwalić	was	będą.	Tak	samo	bowiem	ojcowie	ich	czynili	fałszywym	prorokom”. 
	

Szczęśliwa	przyjaźń	z	Jezusem		
Tyle	razy	„szczęśliwi”	i	tyle	samo	„biada”.	Czy	w	ten	sposób	Jezus	dzieli	ludzkość	na	dwie	przeciwstawne	
połowy?	Absolutnie	nie,	bo	ten	podział	dotyczy	każdego	z	nas,	on	istnieje	w	naszym	sercu.	W	każdym	z	
nas	jest	nowy	człowiek,	który	chce	kochać	Boga,	czyli	widzieć	w	Nim	największe	bogactwo,	odczuwać	
głód	Jego	obecności,	płakać	nad	obrazą	Bożej	miłości,	być	Mu	wierny	mimo	odrzucenia	przez	ludzi.	Ale	
też	w	każdym	z	nas	bywa	stary	człowiek,	negujący	Boga,	zbuntowany	przeciw	Niemu.	Który	z	nich,	nowy	
czy	 stary,	 we	 mnie	 dominuje?	 W	 odpowiedzi	 na	 to	 pytanie	 przejawia	 się	 troska	 o	 życie	 w	 łasce	
uświęcającej,	 w	 głębokiej,	 życiodajnej	 przyjaźni	 z	 Jezusem,	 w	mocy	 Jego	 Ducha.	 Zatem	w	 chwilach	
dominacji	starego	człowieka	muszę	jak	najszybciej	szukać	Jezusa	odnawiającego	mnie	w	sakramencie	
pokuty.	Prawdziwe	szczęście,	moc	i	radość	daje	przyjaźń	z	Jezusem.		
	

Wiem,	Panie,	że	chcesz	mojego	prawdziwego,	pełnego	szczęścia.		
Daj	mi	serce,	które	niczego	nie	będzie	stawiać	ponad	przyjaźń	z	Tobą!	

__________________________________________________________________________	
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.	Najbliższe	spotkanie	będzie	2	marca.		
	

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.	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	
16	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 W	intencji	Zosi	z	okazji	chrztu	świętego	
17	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	zdrowie	i	błogosławieństwo	Boże	dla	Rodziców		

oraz	za	Brata	i	Jego	Rodzinę	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
23	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
24	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	10	LUTY	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	50,91 £	115,25	 £	159,45	 £	325,61	
	

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 Twardowski 
 

ŚPIESZMY SIĘ 
 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 
  

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
 

 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 
  

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 
  

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą 
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą 


