
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	87	+	17	marca	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	II	Niedziela	Wielkiego	Postu	(C)	
	

1	Czytanie:	Rdz	15,5-12.17-18;	Psalm	27;	2	Czytanie:	Flp	3,17	-	4,1;	Ewangelia:	Łk	9,28b-36	
	

Jezus	wziął	z	sobą	Piotra,	Jana	i	Jakuba	i	wyszedł	na	górę,	aby	się	modlić.	Gdy	się	
modlił,	wygląd	Jego	twarzy	się	odmienił,	a	Jego	odzienie	stało	się	lśniąco	białe.	A	
oto	dwóch	mężów	rozmawiało	z	Nim.	Byli	to	Mojżesz	i	Eliasz.	Ukazali	się	oni	w	
chwale	i	mówili	o	Jego	odejściu,	którego	miał	dokonać	w	Jerozolimie.	Tymczasem	
Piotr	 i	 towarzysze	 snem	 byli	 zmorzeni.	 Gdy	 się	 ocknęli,	 ujrzeli	 Jego	 chwałę	 i	
obydwóch	mężów,	stojących	przy	Nim.	Gdy	oni	odchodzili	od	Niego,	Piotr	rzekł	

do	 Jezusa:	 "Mistrzu,	 dobrze,	 że	 tu	 jesteśmy.	 Postawimy	 trzy	 namioty:	 jeden	 dla	 Ciebie,	 jeden	 dla	
Mojżesza	i	jeden	dla	Eliasza".	Nie	wiedział	bowiem,	co	mówi.	Gdy	jeszcze	to	mówił,	zjawił	się	obłok	i	
osłonił	ich;	zlękli	się,	gdy	weszli	w	obłok.	A	z	obłoku	odezwał	się	głos:	"To	jest	mój	Syn	wybrany,	Jego	
słuchajcie".	W	chwili,	gdy	odezwał	się	ten	głos,	Jezus	znalazł	się	sam.	A	oni	zachowali	milczenie	i	w	owym	
czasie	nikomu	nic	nie	oznajmili	o	tym,	co	widzieli. 
	

Przebywanie	z	Bogiem	
Bóg	nie	zapomina	o	mnie,	dlatego	codziennie	wzywa	do	dialogu	modlitwy.	Chce,	by	to	spotkanie	było	
ubogacające	 i	 umacniające.	 Modlitwa	 jest	 spotkaniem	 z	 Bogiem,	 w	 którym	 lepiej	 Go	 poznaję,	 a	 On	
wskazuje	mi,	jak	mam	żyć,	i	daje	niezbędne	ku	temu	łaski.	Najpierw	potrzebuję	jasnej	świadomości,	że	
przebywam	przed	żywym,	prawdziwym	Bogiem.	On	ciągle	to	potwierdza,	choć	nie	mogę	Go	zobaczyć	
oczami,	tak	jak	apostołowie	na	górze.	Jednocześnie	muszę	nadstawić	uszu:	Bóg	mi	przypomina,	że	Jezus	
jest	 prawdziwym	 Bogiem,	 Jego	 Jedynym	 Synem.	 Istotą	 mojego	 bycia	 chrześcijaninem	 jest	 ufne	
posłuszeństwo	Jezusowi.	Miłość	skraca	drogę	od	słuchania	do	posłuszeństwa.		
	

Przemień,	Panie,	moje	serce,	aby	zawsze	Ciebie	szukało	i	umacniało	się	Twoją	obecnością,		
wtedy	łatwiej	będzie	mi	zobaczyć,	że	droga	posłuszeństwa	wiedzie	do	zmartwychwstania.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Wielki	 Post:	 6	 marca	 rozpoczęliśmy	 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.	Poprowadzi	
je	ks.	Mirosław	Cichoń	z	Krakowa.		
	

Druga	 taca:	 Dzisiaj	 zbieramy	 drugą	 składkę.	 Przeznaczona	 jest	 ona	 na	 dzieła	 misyjne	 i	 zostanie	
przekazana	do	fundacji	Dzieło	Pomocy	AD	GENTES.		
	

Dobre	uczynki	dzieci:	W	Wielkim	Poście	dzieci	otrzymują	od	p.	Ewy	(odpowiedzialnej	za	katechezę	dla	
dzieci	prowadzoną	w	czasie	niedzielnych	kazań)	karteczki,	na	których	mogą	wpisywać	dobre	uczynki.	
W	czasie	każdej	Mszy	niedzielnej	w	czasie	Wielkiego	Postu	będą	one	składane	w	darach	i	umieszczane	
na	krzyżu	wielkopostnym.		
	

Wspólnota	Arka:	Do	naszej	wspólnoty	parafialnej	zapraszamy	osoby	bezdomne	z	Southend.	Staramy	
się	 wspólnie	 towarzyszyć	 im,	 aby	 każdy	mógł	mieć	 pracę	 i	 dach	 nad	 głową.	 Niedługo	 zamierzamy	
zorganizować	cotygodniowe	spotkania,	w	czasie	których	moglibyśmy	być	razem,	rozmawiać	o	sprawach	
bezdomnych,	 modlić	 się,	 posilić	 ciepłym	 posiłkiem.	 Dlatego	 zapraszamy	 osoby	 chętne	 do	 pomocy.	
Prosimy	o	kontakt	z	ks.	Wojciechem.	Pierwsze	spotkanie	organizacyjne	odbędzie	się	we	środę	20	marca	
o	19.00	w	mieszkaniu	księdza.		
	



Msze	święte	w	kościele	St.	John	Fisher	na	Prittlewell:	Parafia	angielska	Sacred	Heart	w	Southend	
zaproponowała	księdzu	proboszczowi,	aby	podjął	się	odprawiania	Mszy	świętych	w	ciągu	tygodnia	w	
kościele	St.	John	Fisher	na	Prittlewell.	Msze	święte	będą	odprawiane	w	języku	angielskim.	W	każdym	
tygodniu	będzie	podawany	harmonogram.	Msze	święte	w	najbliższym	tygodniu	od	18	do	22	marca:	od	
poniedziałku	do	czwartku	o	godz.	10.00	i	w	piątek	o	godz.	13.30.		
	

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	6	kwietnia.		
	

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.		
	

Dni	Młodych:	w	Laxton	Hall	w	dniach	14-16	czerwca	2019.	W	programie	konferencje,	Msze	święte,	
warsztaty,	koncerty.	Dni	Młodych	prowadzone	będą	przez	wspólnotę	Guadalupe	z	Lublina.	Towarzyszyć	
im	 będą	 ks.	 Dominik	 Chmielewski	 i	 Raper	 Heres.	 Wszystkie	 informacje	 są	 na	 stronie	 internetowej	
http://dnimlodych.co.uk/	Zapraszamy	młodych	ludzi	w	wieku	od	14	do	21	lat.	Zgłoszenia	uczestników	
do	dnia	31	marca	2019	roku.	Wszystkich	chętnych	prosimy	o	kontakt	z	księdzem	proboszczem.		
	

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	
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	
22	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
23	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	żonę	Katarzynę	w	dniu	urodzin	o	Boże	błogosławieństwo	
24	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Marcina	w	dniu	18	urodzin	od	Rodziców	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	
SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	10	MARCA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	56,57 £	134,52	 £	75,39	 £	266,48	
SKŁADKA	–	ŚRODA	POPIELCOWA,	6	MARCA	2019:	£	62,44	
	

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	


