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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	86	+	10	marca	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	I	Niedziela	Wielkiego	Postu	(C)	
	

1	Czytanie:	Pwt	26,4-10;	Psalm	91;	2	Czytanie:	Rz	10,8-13;	Ewangelia:	Łk	4,1-13	
	

Jezus	pełen	Ducha	Świętego	powrócił	znad	 Jordanu	 i	czterdzieści	dni	
przebywał	w	Duchu	na	pustyni,	gdzie	był	kuszony	przez	diabła.	Nic	w	
owe	dni	nie	jadł,	a	po	ich	upływie	poczuł	głód.	Rzekł	Mu	wtedy	diabeł:	
„Jeśli	 jesteś	 Synem	 Bożym,	 powiedz	 temu	 kamieniowi,	 żeby	 się	 stał	
chlebem”.	Odpowiedział	mu	Jezus:	„Napisane	jest:	»Nie	samym	chlebem	
żyje	człowiek«.	Wówczas	wyprowadził	Go	w	górę,	pokazał	Mu	w	jednej	

chwili	 wszystkie	 królestwa	 świata	 i	 rzekł	 diabeł	 do	 Niego:	 „Tobie	 dam	 potęgę	 i	 wspaniałość	 tego	
wszystkiego,	bo	mnie	są	poddane	i	mogę	je	odstąpić,	komu	chcę.	Jeśli	więc	upadniesz	i	oddasz	mi	pokłon,	
wszystko	będzie	Twoje”.	Lecz	Jezus	mu	odrzekł:	„Napisane	jest:	»Panu,	Bogu	swemu,	będziesz	oddawał	
pokłon	 i	 Jemu	 samemu	 służyć	będziesz«”.	 Zaprowadził	Go	 też	do	 Jerozolimy,	postawił	na	narożniku	
świątyni	 i	 rzekł	 do	 Niego:	 „Jeśli	 jesteś	 Synem	 Bożym,	 rzuć	 się	 stąd	 w	 dół.	 Jest	 bowiem	 napisane:	
»Aniołom	swoim	rozkaże	o	Tobie,	żeby	Cię	strzegli«,	i	»na	rękach	nosić	Cię	będą,	byś	przypadkiem	nie	
uraził	swej	nogi	o	kamień«”.	Lecz	Jezus	mu	odparł:	„Powiedziano:	»Nie	będziesz	wystawiał	na	próbę	
Pana,	Boga	swego«”.	Gdy	diabeł	dokończył	całego	kuszenia,	odstąpił	od	Niego	aż	do	czasu. 
	

Kuszenie	Jezusa	i	nas	
Na	pustyni	diabeł	 kwestionował,	 że	 Jezus	 jest	 Synem	Bożym,	odwodził	Go	od	misji	powierzonej	Mu	
przez	Ojca.	Pokusa	to	czas	decyzji	i	wyboru,	komu	chcę	oddać	swoje	serce,	komu	oddać	pokłon.	To	także	
znak,	że	jestem	na	drodze	zbawienia,	bo	bez	walki	nie	można	wejść	do	królestwa	Bożego.	Pokusa	jeszcze	
nie	 jest	 grzechem,	 jednak	 dialog	 z	 pokusą	 jest	 już	 wystawianiem	 Boga	 na	 próbę.	Wezwanie	 Ducha	
Świętego,	 Obrońcy,	 jest	 wejściem	 w	 moc	 pozwalającą	 odeprzeć	 kłamstwo	 i	 ułudę	 diabła.	 Jest	
ponowieniem	zaufania	Bogu	i	umocnieniem	przekonania,	że	mój	Bóg	jest	zwycięzcą.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Wielki	 Post:	 6	 marca	 rozpoczyęliśmy	 okres	 Wielkiego	 Postu.	 Jest	 to	 czas	 towarzyszenia	 Jezusowi	
Chrystusowi,	który	podjął	mękę	i	śmierć	dla	zbawienia	świata.	To	czas	nawrócenia,	modlitwy,	pokuty,	
jałmużny	i	postu.	W	każdy	piątek	Wielkiego	Postu	będzie	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend	Msza	
święta	o	19.00	oraz	o	19.30	droga	krzyżowa.	Od	18.30	możliwość	spowiedzi	świętej.	W	czasie	Wielkiego	
Postu	należy	wstrzymać	się	od	udziału	w	zabawach.	Rekolekcje	wielkopostne	odbędą	się	w	dniach	5-6-
7	kwietnia	w	Basildon,	7	–	14	kwietnia	w	Chelmsford	oraz	12-13-14	kwietnia	w	Southend.		
	

Odpust	zupełny	w	okresie	Wielkiego	Postu:		
	

W	piątki	Wielkiego	Postu	można	uzyskać	odpust	zupełny	za	pobożne	odmówienie	po	Komunii	świętej	
przed	wizerunkiem	Jezusa	Chrystusa	Ukrzyżowanego	modlitwy:	„Oto	ja,	dobry	i	najsłodszy	Jezu”.		
	

Modlitwa:	 Oto	 ja,	 dobry	 i	 najsłodszy	 Jezu,	 upadam	na	 kolana	przed	 Twoim	 obliczem	 i	 z	 największą	
gorliwością	ducha	proszę	Cię	i	błagam,	abyś	wszczepił	w	moje	serce	najżywsze	uczucia	wiary,	nadziei	i	
miłości	oraz	prawdziwą	skruchę	za	moje	grzechy	i	silną	wolę	poprawy.	Oto	z	sercem	przepełnionym	
wielkim	uczuciem	i	z	boleścią	oglądam	w	duchu	Twoje	pięć	ran	i	myślą	się	w	nich	zatapiam,	pamiętając	
o	 tym,	dobry	 Jezu,	 co	 już	prorok	Dawid	włożył	w	Twoje	usta:	 "Przebodli	 ręce	moje	 i	 nogi,	 policzyli	
wszystkie	kości	moje"	(Ps	22,	17).	
	

Odpust	zupełny	uzyskujemy	także	za	odprawienie	Drogi	Krzyżowej.	Aby	uzyskać	odpust,	odprawiając	
Drogę	 Krzyżową,	 należy	 uwzględnić:	 rozważanie	 Męki	 i	 śmierci	 Chrystusa	 (nie	 jest	 konieczne	
rozmyślanie	o	poszczególnych	tajemnicach	każdej	stacji);	odprawienie	przed	urzędowo	erygowanymi	
stacjami	Drogi	Krzyżowej	(np.	w	kościele,	na	placu	przykościelnym);	musi	być	14	krzyżyków;	wymaga	
się	przechodzenia	od	jednej	stacji	do	drugiej	(przy	publicznym	odprawianiu	wystarczy,	aby	prowadzący	
przechodził,	 jeśli	wszyscy	wierni	nie	mogą	tego	czynić);	 jeśli	ktoś	z	powodu	słusznej	przyczyny	(np.	



choroby,	podróży,	zamknięcia	kościoła	itp.)	nie	może	odprawić	Drogi	Krzyżowej	wedle	podanych	tutaj	
warunków,	zyskuje	odpust	zupełny	po	przynajmniej	półgodzinnym	pobożnym	czytaniu	lub	rozważaniu	
Męki	Chrystusa.		
	

W	 przypadku	 zyskiwania	 odpustu	 zupełnego	 wymagane	 jest	 zachowanie	 zwyczajnych	 warunków	
odpustu,	do	których	należą:	bycie	w	stanie	łaski	uświęcającej;	przyjęcie	Komunii	świętej;	odmówienie	
modlitwy	w	intencjach,	w	których	modli	się	Ojciec	święty	(ten	warunek	wypełnia	się	całkowicie	przez	
odmówienie	na	przykład	jeden	raz	„Ojcze	nasz”	i	„Zdrowaś”);	wykluczenie	wszelkiego	przywiązania	do	
grzechu	nawet	powszedniego.		
	

Druga	 taca:	 17	 marca	 2019	 r.	 przeznaczona	 jest	 na	 dzieła	 misyjne	 i	 zostanie	 przekazana	 do	
fundacji	Dzieło	Pomocy	AD	GENTES.		
	

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	16	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	23	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.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
9	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Józef	Fryśkowski	
10	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Józef	i	Adam	
16.00	 CHELMSFORD	 O	nawrócenie	i	zmianę	życia	najbliższej	rodziny	
15	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Kamil	Przemysławski	w	10	rocznicę	śmierci	
17	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Maria	Krasnodębska	w	półtorej	roku	po	śmierci		

od	córki	Karoliny	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Olka	w	10	rocznicę	urodzin	
6	MARCA,	ŚRODA	
18.30	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	3	MARCA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	39,44 £	93,10	 £	62,71	 £	120,35	 £	315,60	
	

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	


