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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	91	+	14	kwietnia	2019	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	VI	Niedziela	Wielkiego	Postu	(C)	–	Niedziela	Palmowa	
1	Czytanie:	Iz	50,4-7;	Ps:	126;	2	Czytanie:	Flp	2,6-11;	Ewangelia:	Łk	22,14-23,56	
	

Ewangelia	w	czasie	procesji	i	poświęcenia	palm:	Łk	19,28-40	
	

Jezus	ruszył	na	przedzie	zdążając	do	Jerozolimy.	Gdy	przyszedł	w	pobliże	Betfage	
i	 Betanii,	 do	 góry	 zwanej	 Oliwną,	 wysłał	 dwóch	 spośród	 uczniów,	 mówiąc:	
„Idźcie	 do	 wsi,	 która	 jest	 naprzeciwko,	 a	 wchodząc	 do	 niej,	 znajdziecie	 oślę	
uwiązane,	którego	nikt	jeszcze	nie	dosiadł.	Odwiążcie	je	i	przyprowadźcie	tutaj.	
A	 gdyby	 was	 kto	 pytał,	 dlaczego	 odwiązujecie,	 tak	 powiecie:	 «Pan	 go	
potrzebuje»”.	Wysłani	poszli	 i	 znaleźli	wszystko	 tak,	 jak	 im	powiedział.	A	gdy	
odwiązywali	 oślę,	 zapytali	 ich	 jego	 właściciele:	 „Czemu	 odwiązujecie	 oślę?”	

Odpowiedzieli:	„Pan	go	potrzebuje”.	I	przyprowadzili	je	do	Jezusa,	a	zarzuciwszy	na	nie	swe	płaszcze,	
wsadzili	na	nie	Jezusa.	Gdy	jechał,	słali	swe	płaszcze	na	drodze.	Zbliżał	się	już	do	zbocza	Góry	Oliwnej,	
kiedy	całe	mnóstwo	uczniów	poczęło	wielbić	radośnie	Boga	za	wszystkie	cuda,	które	widzieli.	I	wołali	
głośno:	Błogosławiony	 Król,	który	 przychodzi	 w	 imię	 Pańskie.	Pokój	 w	 niebie	i	 chwała	 na	
wysokościach”.	Lecz	 niektórzy	 faryzeusze	 spośród	 tłumu	 rzekli	 do	Niego:	 „Nauczycielu,	 zabroń	 tego	
swoim	uczniom”.	Odrzekł:	„Powiadam	wam,	jeśli	ci	umilkną,	kamienie	wołać	będą”.	 
	

Ołtarz	ofiary	miłości	
Chcę	 towarzyszyć	 Jezusowi	w	drodze	na	Kalwarię.	On	nie	może	być	 teraz	sam,	bo	przecież	wziął	na	
swoje	 ramiona	niegodziwości	wszystkich.	 Chcę	 stanąć	pod	krzyżem,	miejscem	kaźni,	 które	 staje	 się	
ołtarzem	 ofiary	 i	 modlitwy.	 Jezus	 niesie	 w	 sobie	 cały	 rodzaj	 ludzki,	 aby	 dla	 odkupienia	 każdego	
człowieka	złożyć	ofiarę	miłości	wynagradzającej.	Nikogo	nie	potępia,	 lecz	modli	się	nawet	za	swoich	
oprawców.	Gdy	ja	modlę	się	do	Niego	 jako	Boga,	On	modli	się	we	mnie	jako	głowa	całego	Kościoła	i	
modli	się	za	mnie	jako	kapłan.	Gdy	włączam	się	w	Jezusową	modlitwę	z	krzyża,	pozwalam	Mu	zmieniać	
moje	serce,	by	potrafiło	przebaczać.	
	

Błagając	Ojca	łaskawie,	jak	pośrednik	w	ludzkiej	sprawie,		
byłeś	Krwią	swą	zbroczony,	na	krzyżu	rozciągniony.		
Jezu,	piętnuj	Twymi	rany	w	głębi	serca	chrześcijany!		
Niechaj	boleść	śmierci	Twej	zmniejszy	bóle	śmierci	mej.	

(Hymn	„Pozwól	mi	Twe	męki	śpiewać”)	
__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Wielkopostne	rekolekcje	parafialne:	Odbywają	się	we	wszystkich	ośrodkach.	Prowadzi	je	ks.	Mirosław	
Cichoń	z	Krakowa.	Dzisiejsza	druga	składka	przeznaczona	jest	na	wynagrodzenie	dla	rekolekcjonisty.	
Bóg	zapłać!	
	

Wielki	 Tydzień	 i	Wielkanoc:	 Zbliżają	 się	 największe	 święta	 w	 ciągu	 roku	 liturgicznego.	W	 czasie	
liturgii	w	Wielki	Czwartek,	Piątek,	Sobotę	oraz	Niedzielę	będziemy	uczestniczyć	w	męce,	śmierci	oraz	
zmartwychwstaniu	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa.	To	czas	odnowy	wiary	i	życia.	Łaska	Jezusa	niech	
obejmie	wszystkich.	Znajdźmy	czas	na	modlitwę	i	uczestnictwo	w	liturgii.	Pamiętajmy	także	o	naszych	
bliskich	oraz	osobach	samotnych	i	chorych.		
	
	

LITURGIA	WIELKIEGO	TYGODNIA	
Wielki	Czwartek,	18	kwietnia	
19.00	-	Msza	Wieczerzy	Pańskiej		
i	adoracja	w	Ciemnicy	do	21.00	w	Southend	
Wielki	Piątek,	19	kwietnia	
15.00	-	Liturgia	Męki	Pańskiej	w	Prittlewell	
Wielka	Sobota,	20	kwietnia	
18.30	-	Liturgia	Wigilii	Paschalnej	w	Prittlewell	

Niedziela	Wielkanocna,	21	kwietnia	
9.00	-	Msza	święta	w	Southend	
16.00	-	Msza	święta	w	Chelmsford	
Poniedziałek	Wielkanocny,	22	kwietnia	
11.00	–	Msza	święta	w	Prittlewell	

Święcenie	pokarmów	w	Wielką	Sobotę,	20	kwietnia:		
9.00	w	Westcliff,	10.30	w	Prittlewell,	12.00	i	12.30	w	Chelmsford,	14.00	w	Basildon	



Możliwość	spowiedzi	świętej:	Wielki	Czwartek,	Wielki	Piątek	i	Wielka	Sobota	półtorej	godziny	przed	
liturgią.	Pół	godziny	przed	rozpoczęciem	liturgii	ksiądz	musi	opuścić	konfesjonał,	aby	uczestniczyć	w	
przygotowaniu	 posług	 liturgicznych.	 Można	 też	 umawiać	 się	 telefonicznie.	 Ksiądz	może	 posłużyć	
spowiedzią	w	kościołach	w	Westcliff	i	Southend	o	dowolnej	porze.		

	

Sklepik:	 Po	 Mszach	 świętych	 można	 nabyć	 w	 naszym	 sklepiku	 palmy,	 kartki	 świąteczne,	 ozdoby	
wielkanocne	oraz	inne	rzeczy.	Dzieci	oferują	własnoręcznie	robione	ozdoby	wielkanocne.	Zapraszamy.	
	

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	17	kwietnia	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:	poniedziałek,	wtorek	i	
środa	o	godz.	10.00.		
	

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	25	kwietnia.		
	

Spotkania	modlitewne	dla	dorosłych	w	Southend	i	Basildon:	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	27	kwietnia.	Zapraszamy	
wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
13	KWIETNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 W	17,	14	i	2	rocznice	chrztu	świętego	dzieci	-	

intencja	dziękczynna	za	dar	życia	dzieci		
z	prośbą	o	dalszą	opiekę,	błogosławieństwo	Boże		
oraz	potrzebne	łaski	oraz	aby	w	ich	życiu	wypełniała	się	wola	Boża	
przez	wstawiennictwo	Matki	Bożej,	Świętych	Patronów		
i	Aniołów	Stróżów		

14	KWIETNIA,	NIEDZIELA	PALMOWA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Stanisław	Oraczko,	+	Roman	Oraczko	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
18	KWIETNIA,	WIELKI	CZWARTEK	
19.00	 SOUTHEND	 	
20	KWIETNIA,	WIELKA	SOBOTA	
18.30	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
21	KWIETNIA,	WIELKANOC	
9.00	 SOUTHEND	 +	Anna	Pawłowska	z	mężem	i	synem	Mirkiem		

oraz	wnuczką	Patrycją	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
22	KWIETNIA,	PONIEDZIAŁEK	WIELKANOCNY	
11.00	 PRITTLEWELL	 +	Edward	Jaśkowiak	z	rodzicami	i	rodziną	Jaśkowiaków	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	7	KWIETNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	62,34 £	156,43	 £	170,72 £	145,00	 £	534,49	
	

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	


