
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	88	+	24	marca	2019	
	
	

	
LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Wielkiego	Postu	(C)	
	

1	Czytanie:	Wj	3,1-8a.13-15;	Psalm	103;	2	Czytanie:	1	Kor	10,1-6.10-12;	Ewangelia:	Łk	13,1-9	
	

W	 tym	 czasie	 przyszli	 niektórzy	 i	 donieśli	 Jezusowi	 o	 Galilejczykach,	 których	
krew	Piłat	zmieszał	z	krwią	ich	ofiar.	Jezus	im	odpowiedział:	”Czyż	myślicie,	że	
ci	Galilejczycy	byli	większymi	 grzesznikami	niż	 inni	mieszkańcy	Galilei,	 że	 to	
ucierpieli?	Bynajmniej,	 powiadam	wam;	 lecz	 jeśli	 się	nie	nawrócicie,	wszyscy	
podobnie	zginiecie.	Albo	myślicie,	że	owych	osiemnastu,	na	których	zwaliła	się	
wieża	w	 Siloe	 i	 zabiła	 ich,	 było	większymi	 grzesznikami	niż	 inni	mieszkańcy	

Jerozolimy?	Bynajmniej,	powiadam	wam;	lecz	 jeśli	się	nie	nawrócicie,	wszyscy	 tak	samo	zginiecie”.	 I	
opowiedział	im	następującą	przypowieść:	”Pewien	człowiek	miał	drzewo	figowe	zasadzone	w	swojej	
winnicy;	przyszedł	i	szukał	na	nim	owoców,	ale	nie	znalazł.	Rzekł	więc	do	ogrodnika:	»Oto	już	trzy	lata,	
odkąd	przychodzę	i	szukam	owocu	na	tym	drzewie	figowym,	a	nie	znajduję.	Wytnij	 je:	po	co	jeszcze	
ziemię	wyjaławia?«.	Lecz	on	mu	odpowiedział:	»Panie,	 jeszcze	na	 ten	rok	 je	pozostaw;	 ja	okopię	 je	 i	
obłożę	nawozem;	może	wyda	owoc.	A	jeśli	nie,	w	przyszłości	możesz	je	wyciąć«”. 
	

Wezwani	do	nawrócenia		
Wszyscy	jesteśmy	grzesznikami	potrzebującymi	miłosiernej	miłości,	która	wydobędzie	spod	grzechu	
prawdę	o	dobru	stworzenia	i	piękno	powołania	do	wieczności.	Tylko	w	świetle	miłości	Pasterza,	który	
szuka	 każdej	 zagubionej	 owcy,	 mogę	 odkryć	 prawdę	 o	 sobie	 samym.	 Natomiast	 szukanie	 własnej	
wartości	przez	porównywanie	się	z	innymi	jest	niebezpieczne.	Bo	albo	prowadzi	do	wywyższania	się	
lub	pogardzania	innymi	(„nie	jestem	taki	zły	jak	inni”),	albo	odbiera	wiarę	w	siebie	(„do	niczego	się	nie	
nadaję”).	Patrzenie	na	siebie	w	świetle	Bożej	miłości	to	wezwanie	do	osobistego	nawrócenia.	Przede	
wszystkim	do	zmiany	myślenia,	a	potem	do	trudu	przynoszenia	dobrych	owoców.	Stając	przed	Bogiem	
jako	grzesznik,	nigdy	nie	utracę	nadziei.		
	

Obym	potrafił,	Panie,	w	darze	każdego	dnia	patrzeć	na	siebie		
w	świetle	Twojej	miłości,	która	zaprasza	mnie	do	nawrócenia.	

__________________________________________________________________________	
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.		
	

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019  
	

Basildon 
5 kwiecień, piątek - 18.30 Nauka rekolekcyjna i Droga krzyżowa 
6 kwiecień, sobota - 18.30 Nabożeństwo pokutne z nauką rekolekcyjną i spowiedź 
7 kwiecień, niedziela - 12.30 Msza święta z nauką rekolekcyjną  
	

Chelmsford 
7 kwiecień, niedziela - 16.00 Msza z nauką rekolekcyjną 
14 kwiecień, niedziela - 15.00 Spowiedź, 16.00 Msza z nauką rekolekcyjną 
	

Southend-on-Sea 
7 kwiecień, niedziela - 9.00 Msza z nauką rekolekcyjną 
12 kwiecień, piątek - 19.00 Msza z nauką rekolekcyjną i Droga krzyżowa 
13 kwiecień, sobota - 17.00 Spowiedź, 18.00 Msza święta (niedzielna) z nauką rekolekcyjną 
14 kwiecień, niedziela - 9.00 Msza z nauką rekolekcyjną 

	



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.	 Zapraszamy	 na	
cotygodniowe	spotkania,	w	czasie	których	możemy	być	razem,	rozmawiać	o	sprawach	bezdomnych,	
modlić	się,	posilić	ciepłym	posiłkiem.	Pierwsze	spotkanie	odbędzie	się	we	środę	27	marca	o	19.00	w	sali	
przy	kościele	Sacred	Heart	w	Southend.		
	

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	25	do	29	marca:	
poniedziałek,	wtorek	i	czwartek	o	godz.	10.00	a	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	30	marca.		
	

Spotkania	modlitewne	dla	dorosłych:	W	Southend	odbywają	się	w	drugą	i	czwartą	sobotę	po	Mszy	
świętej	wieczornej	w	kościele	na	Westcliff.	Kolejne	spotkanie	będzie	27	kwietnia.	W	Basildon	odbywają	
się	we	czwartki	o	19.00.	Kolejne	spotkanie	28	marca.	Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	
umacniać	swoją	wiarę.		
	

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.	
Prosimy	kierować	zgłoszenia	i	zapytania	do	ks.	Wojciecha	07566229699.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	
29	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
30	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Andrzej	Siemek	
31	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Rafała	w	36	rocznicę	urodzin		

oraz	za	Julię	w	9	rocznicę	urodzin	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	17	MARCA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	40,05 £	154,71	 £	115,10	 £	309,86	
SKŁADKA	NA	MISJE:	£	107,41	
	

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	


