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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	84	+	24	lutego	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	VII	Niedziela	Zwykła	(C)	
	

1	Czytanie:	1	Sm	26,2.7-9.12-13.22-23;	Psalm	103;	2	Czytanie:	1	Kor	15,	45-49;	Ewangelia:	Łk	6,27-38	
	

Jezus	 powiedział	 do	 swoich	 uczniów	 „Powiadam	wam,	 którzy	 słuchacie:	 Miłujcie	
waszych	 nieprzyjaciół;	 dobrze	 czyńcie	 tym,	 którzy	 was	 nienawidzą;	 błogosławcie	
tym,	którzy	was	przeklinają,	i	módlcie	się	za	tych,	którzy	was	oczerniają.	Jeśli	cię	kto	
uderzy	w	policzek,	nadstaw	mu	i	drugi.	Jeśli	bierze	ci	płaszcz,	nie	broń	mu	i	szaty.	Daj	
każdemu,	kto	cię	prosi,	a	nie	dopominaj	się	od	tego,	który	bierze	twoje.	Jak	chcecie,	
żeby	ludzie	wam	czynili,	podobnie	i	wy	im	czyńcie.	Jeśli	bowiem	miłujecie	tylko	tych,	
którzy	was	miłują,	 jakaż	 za	 to	 dla	was	wdzięczność?	 Przecież	 i	 grzesznicy	miłość	

okazują	tym,	którzy	ich	miłują.	I	jeśli	dobrze	czynicie	tym	tylko,	którzy	wam	dobrze	czynią,	jaka	za	to	
dla	 was	 wdzięczność?	 I	 grzesznicy	 to	 samo	 czynią.	 Jeśli	 pożyczek	 udzielacie	 tym,	 od	 których	
spodziewacie	się	zwrotu,	 jakaż	za	to	dla	was	wdzięczność?	I	grzesznicy	grzesznikom	pożyczają,	żeby	
tyleż	 samo	 otrzymać.	 Wy	 natomiast	 miłujcie	 waszych	 nieprzyjaciół,	 czyńcie	 dobrze	 i	 pożyczajcie,	
niczego	się	za	to	nie	spodziewając.	A	wasza	nagroda	będzie	wielka,	 i	będziecie	synami	Najwyższego;	
ponieważ	On	jest	dobry	dla	niewdzięcznych	i	złych.	Bądźcie	miłosierni,	jak	Ojciec	wasz	jest	miłosierny.	
Nie	sądźcie,	a	nie	będziecie	sądzeni;	nie	potępiajcie,	a	nie	będziecie	potępieni;	odpuszczajcie,	a	będzie	
wam	odpuszczone.	Dawajcie,	 a	 będzie	wam	dane:	miarą	dobrą,	 natłoczoną,	 utrzęsioną	 i	 opływającą	
wsypią	w	zanadrze	wasze.	Odmierzą	wam	bowiem	taką	miarą,	jaką	wy	mierzycie”. 
	

Reakcja	na	zło			
Jaką	postawę	ma	zająć	chrześcijanin	wobec	zła,	jakiego	doświadcza?	Nie	może	to	być	ani	odpłacanie	tym	
samym,	 ani	 ucieczka,	 która	 może	 być	 zdradą	 dobra.	 Postawa	 chrześcijanina	 wobec	 zła	 wypływa	 z	
przylgnięcia	do	Boga,	od	którego	pochodzi	samo	dobro.	Aby	za	radą	św.	Pawła	nie	dać	się	zwyciężać	złu,	
lecz	je	dobrem	zwyciężać	(por.	Rz	12,	21),	muszę	tkwić	mocno	w	dobru.	Reakcją	na	doznaną	krzywdę	
nie	 może	 być	 utrata	 kontroli	 nad	 sobą,	 nienawiść	 do	 krzywdziciela.	 Dzieci	 naśladują	 rodziców,	 a	
chrześcijanin	naśladuje	Ojca,	który	jest	łaskawy	dla	niewdzięcznych	i	złych.	Miłość	wobec	wszystkich,	
również	nieprzyjaciół,	przygotowuje	miejsce	dla	sprawiedliwości.		
	

Pozwól	mi,	Boże,	zrozumieć	Twoją	bezwarunkową	miłość	do	każdego	człowieka		
i	daj	mi	siły	do	naśladowania	Ciebie	wobec	tych,	których	napotkam	na	mojej	drodze.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Pierwszy	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.	
	

Pierwsza	 sobota:	W	 każdą	 pierwszą	 sobotę	 o	 17.30	modlitwa	 różańcowa	 prowadzona	 przez	 róże	
parafialne.	 W	 czasie	 tej	 modlitwy	 polecamy	 Bogu	 intencje	 papieża	 oraz	 parafialne,	 a	 także	 nasze	
osobiste.	W	czasie	Mszy	świętej	kazanie	poświęcone	osobie	Maryi.	Zapraszamy	wszystkich!		
	

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	o	2	marca.		
	

Spotkania	 modlitewne	 dla	 dorosłych:	 Odbywają	 się	 w	 drugą	 i	 czwartą	 sobotę	 po	 Mszy	 świętej	
wieczornej	w	 kościele	 na	Westcliff.	 Zapraszamy	wszystkich	 dorosłych,	 którzy	 chcą	 umacniać	 swoją	
wiarę.	Kolejne	spotkanie	będzie	9	marca.		
	



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.	Na	tą	chwilę	wszystkie	bilety	są	wyprzedane.		
	

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	
23	LUTY,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 O	nawrócenie	i	zmianę	życia	najbliższej	rodziny	
24	LUTY,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Damiana	Kobierzyńskiego	w	4	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
1	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 +	Grażyna	Rakowska	w	2	rocznicę	śmierci	
2	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Martę	o	Boże	błogosławieństwo	
3	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	całą	Rodzinę	Mirgów	o	Boże	błogosławieństwo	
12.30	 BASILDON	 Za	Helenę	w	dniu	urodzin		

o	zdrowie	i	Boże	błogosławieństwo	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	17	LUTY	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	83,24 £	105,75	 £	63,24	 £	252,23	
	

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	
	


