
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	100	+	16	czerwiec	2019	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Najświętszej	Trójcy	(C)	
1	Czytanie:	Prz	8,22-31;	Ps:	8;	2	Czytanie:	Rz	5,1-5;	Ewangelia:	J	16,12-15	
	

Jezus	powiedział	swoim	uczniom:”Jeszcze	wiele	mam	wam	do	powiedzenia,	ale	teraz	
jeszcze	znieść	nie	możecie.	Gdy	zaś	przyjdzie	On,	Duch	Prawdy,	doprowadzi	was	do	
całej	prawdy.	Bo	nie	będzie	mówił	od	siebie,	ale	powie	wszystko,	cokolwiek	słyszy,	i	
oznajmi	wam	rzeczy	przyszłe.	On	Mnie	otoczy	chwałą,	ponieważ	z	mojego	weźmie	i	
wam	oznajmi.	Wszystko,	co	ma	Ojciec,	jest	moje.	Dlatego	powiedziałem,	że	z	mojego	
bierze	i	wam	objawi”. 

	

Prawda	o	Bogu	Trójjedynym	
Dziś	 człowiek	próbuje	 sam	określać,	 co	 jest	 prawdziwe,	 a	 co	nie.	Taki	 subiektywizm	poznawczy	nie	
rozwija	 jednak	człowieka,	 lecz	 jest	źródłem	zamętu	w	świecie.	Ale	prawda	to	nie	tylko	 intelektualny	
wysiłek	stwierdzenia	zgodności	umysłu	z	rzeczywistością.	Stworzenie	nie	dochodzi	do	prawdy,	lecz	jest	
do	niej	przyprowadzane.	Boża	prawda,	do	jakiej	prowadzi	Duch	Święty,	to	udział	w	życiu	Boga	Jedynego	
w	Trzech	Osobach.	To	poznanie	i	doświadczanie	Miłości	niedostępne	o	własnych	siłach.	W	tę	tajemnicę	
odwiecznego	darowania	i	przyjmowania	wprowadza	tylko	Duch	Prawdy,	który	od	Ojca	i	Syna	pochodzi.	
Kontemplacja	różnorodności	Osób	w	 jedności	natury	wymyka	się	 logice	rozumu.	Potrzebuje	światła	
posłusznej	 wiary	 oraz	 ufnego	 przyjęcia	 całej	 objawionej	 prawdy	 –	 ona	 jest	 niezbędna,	 abym	 mógł	
realizować	swoje	chrześcijańskie	powołanie.	
	

Duchu	Święty,	proszę,	prowadź	mnie	cierpliwie	drogą	prawdy	o	życiu	miłosnej	jedności	Osób	Boskich.		
Niech	moje	życie	będzie	na	chwałę	Boga	Trójjedynego!	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Rocznice	Pierwszej	Komunii	Świętej:	W	Chelmsford	pierwszą	rocznicę	Komunii	Świętej	będziemy	
przeżywać	23	czerwca	na	Mszy	świętej	o	godzinie	16.00,	w	Southend	30	czerwca	na	Mszy	o	godzinie	
9.00,	a	w	Basildon	7	lipca	na	Mszy	o	godzinie	12.30.	W	Southend	zapraszamy	dzieci	wraz	z	rodzicami	na	
katechezę	 i	 spowiedź	przed	 tą	 rocznicą.	Odbędzie	 się	 ona	29	 czerwca	przy	kościele	 Sacred	Heart	w	
Southend.	O	14.30	katecheza	i	o	15.15	spowiedź.		
	

Bierzmowanie:	29	czerwca	o	18.00	ma	Mszy	świętej	w	Westcliff	Rektor	Misji	Polskiej	ks.	prałat	Stefan	
Wylężek	udzieli	sakramentu	bierzmowania	naszej	młodzieży.		
	

Boże	Ciało	w	Chelmsford:	W	niedzielę	16	czerwca	parafia	angielska	w	Chelmsford	organizuje	procesję	
eucharystyczną	w	związku	z	Uroczystością	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa.	Procesja	wyruszy	o	
godzinie	15.00	z	 terenu	szkoły,	która	znajduje	się	 obok	kościoła.	Prosimy	o	 jak	najliczniejszy	udział	
parafian.	Szczególnie	zapraszamy	dzieci	pierwszokomunijne	w	strojach.		
	

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	 są	 odprawiane	w	 języku	 angielskim.	W	 każdym	
tygodniu	podawany	jest	harmonogram.	Należy	sprawdzić	godziny	Mszy	w	biuletynie	angielskiej	parafii	
Sacred	 Heart.	 Od	 Wielkanocy	 w	 kościele	 na	 Prittlewell	 odprawiana	 jest	 też	 Msza	 święta	 w	 języku	
polskim	w	każdy	piątek	o	19.00.	Wcześniej	od	18.30	możliwość	spowiedzi.	Wyjątek	stanowi	Msza	w	
pierwsze	piątki,	która	ma	miejsce	w	kościele	Sacred	Heart.	Zapraszamy.		
	

Spotkania	modlitewne	 dla	 dorosłych	w	 Basildon:	 Spotkania	 odbywają	 się	 we	 czwartki	 o	 19.00.	
Kolejne	spotkanie	27	czerwca.	Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

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.	Spotkania	odbywają	się	we	środy	o	19.00	w	sali	przy	kościele	
Sacred	Heart	w	Southend.		
	

Zabawa	parafialna	 „Powitanie	 lata”:	 Odbędzie	 się	 22	 czerwca	w	Hawkwell	Village	Hall,	 SS5	4EH.	
Rozpoczęcie	o	19.00	a	zakończenie	o	24.00.	Zapewniamy:	muzykę	na	żywo	-	gra	zespół	Artex,	ciepłe	
dania,	przekąski,	ciasta,	owoce,	słodycze,	zimne	napoje,	kawę,	herbatę.	W	programie	loteria.	Prosimy	o	
przyniesienie	fantów.	Ceny	biletów:	dorośli:	£20,	dzieci	od	10	lat	wzwyż:	£10,	dzieci	poniżej	10	lat:	£1.	
Bilety	do	nabycia	od	26	maja:	w	Southend	u	Anety	-	07857020153	i	Kingi	-	07508002518,	w	Chelmsford	
u	Marzeny	-	07858165181,	w	Basildon	u	Moniki	–	07476332880.		
	

Piknik	rodzinny	w	Basildon:	Odbędzie	się	30	czerwca	od	11.00	do	15.00	w	Westley	Height	Country	
Park,	High	Road,	Basildon,	SS16	6HU.	Wjazd	za	Miller&Carter	Langdon	Hills	Steakhouse.	Parking	na	
końcu	drogi	lub	przy	Steakhous.	W	programie:	11.00-12.30	zabawy	i	konkurencje	dla	dzieci	oraz	rodzin,	
12.00-13.00	mecz	piłki	nożnej,	 13.00-15.00	 czas	na	piknikowanie,	wspólny	 śpiew	przy	 gitarze,	 oraz	
dalsze	 gry	 i	 zabawy	 dla	 dzieci.	 Prosimy,	 aby	 każda	 rodzina	 przyniosła	 własne	 koce	 oraz	 kosze	 z	
jedzeniem	 i	 piciem.	 Chętne	 osoby	 zapraszamy	do	pomocy	w	 organizacji.	 Chcemy	 stworzyć	wspólne	
stanowisko	z	domowymi	wypiekami.	Prosimy	o	przyniesienie	ciast,	babeczek,	ciastek,	itp.	Prosimy	także	
o	 kontakt	 osoby,	 które	 posiadają	 zabawki	 „outdoor”	 dla	 dzieci	w	 różnym	wieku	 (np.	 piłki	 plażowe,	
kręgle,	duże	klocki,	freezbe,	zjeżdżalnie,	bujaki,	baseniki	z	kulkami).	Kontakt	do	Asi	–	07492332671	oraz	
Eweliny	–	07846795021.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
15	CZERWIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
16	CZERWIEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za Eylę Rzepka z okazji chrztu świętego 
16.00	 CHELMSFORD	 +	Władysław,	ojciec	-	w	10	rocznicę	śmierci,	+	Leszek,	brat	
21	CZERWIEC,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
22	CZERWIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
23	CZERWIEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Jan	Fiałkowski	w	5	rocznicę	śmierci	oraz	z	okazji	imienin	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	9	CZERWIEC	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	70,61	 £	138,60	 £	71,20	 280,41	

	

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	
	
 

Modlitwa do Ducha Świętego  
św. Augustyna 

 

Duchu Święty, Boże, tchnij we mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. 
Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj mnie do siebie, 
Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł 
tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. 
Amen. 
 


