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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa	–	Boże	Ciało	(C)	
1	Czytanie:	Rdz	14,	18-20;	Ps:	110;	2	Czytanie:	1	Kor	11,23-26;	Ewangelia:	Łk	9,11	b-17	
	

Jezus	 opowiadał	 rzeszom	 o	 królestwie	 Bożym,	 a	 tych,	 którzy	 leczenia	
potrzebowali,	 uzdrowił.	 Dzień	 począł	 się	 chylić	 ku	 wieczorowi.	 Wtedy	
przystąpiło	 do	 Niego	 Dwunastu	 mówiąc:	 „Odpraw	 tłum;	 niech	 idą	 do	
okolicznych	wsi	i	zagród,	gdzie	znajdą	schronienie	i	żywność;	bo	jesteśmy	tu	
na	pustkowiu”.	Lecz	On	rzekł	do	nich:	„Wy	dajcie	im	jeść”.	Oni	odpowiedzieli:	
„Mamy	 tylko	 pięć	 chlebów	 i	 dwie	 ryby;	 chyba	 że	 pójdziemy	 i	 nakupimy	

żywności	dla	wszystkich	tych	ludzi”.	Było	bowiem	około	pięciu	tysięcy	mężczyzn.	Wtedy	rzekł	do	swych	
uczniów:	„Każcie	im	rozsiąść	się	gromadami	mniej	więcej	po	pięćdziesięciu”.	Uczynili	tak	i	rozmieścili	
wszystkich.	 A	 On	 wziął	 te	 pięć	 chlebów	 i	 dwie	 ryby,	 spojrzał	 w	 niebo	 i	 odmówiwszy	 nad	 nimi	
błogosławieństwo,	połamał	i	dawał	uczniom,	by	podawali	ludowi.	Jedli	i	nasycili	się	wszyscy,	i	zebrano	
jeszcze	dwanaście	koszów	ułomków,	które	im	zostały. 
	

Pokarm	sycący	prawdziwy	głód	człowieka	
Królestwo	 Jezusa	 od	 dwóch	 tysięcy	 lat	 jest	 pośród	 nas,	 dostępne	 dla	 każdego.	 Jezus	 pozostał	 jako	
prawdziwy	i	dający	życie	Pokarm,	zaspokajający	głód	prawdy	i	miłości.	Jego	słowa	wskazują	drogę	do	
królestwa,	a	Jego	rzeczywiste	przebywanie	w	Komunii	św.	jest	obecnością	dającą	moc	na	wędrowanie	i	
zaspokajającą	wszelki	prawdziwy	głód	człowieka.	Człowiek	powinien	podejmować	wysiłek	odkrywania	
tych	pragnień,	które	świadczą	o	powołaniu	do	wiecznej	pełni.	Stąd	trzeba,	aby	na	każdą	Mszę	św.	szedł	
prawdziwie	głodny.	I	nie	tylko	o	post	eucharystyczny	tu	chodzi,	lecz	przede	wszystkim	o	rezygnację	z	
duchowych	fast	foodów.	Tylko	Eucharystia	jest	pokarmem	prawdziwej,	sycącej	Miłości.	Miłości,	której	
wystarczy	dla	wszystkich,	którą	można	karmić	innych.	Zwłaszcza	tych	cierpiących,	którzy	nie	odkryli	
prawdziwego	głodu	człowieka.	
	

Niechaj	będzie	pochwalony	Przenajświętszy	Sakrament!		
Niech	będzie	uwielbiony	Bóg,	który	dał	samego	siebie	w	cudownie	przemieniającym	Pokarmie.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Uroczystość	 Najświętszego	 Ciała	 i	 Krwii	 Chrystusa	 (Boże	 Ciało):	 Uroczystość	 ta	 w	 Anglii	 jest	
przeniesiona	z	czwartku	20	czerwca	na	dzisiejszą	niedzielę.	Polskie	obchody	uroczystości	mają	miejsce	
dzisiaj	w	Laxton	Hall	(NN17	3AU).	Mszy	świętej	i	procesji	przewodniczy	Ksiądz	Arcybiskup	Adam	Szal,	
Metropolita	Przemyski.		
	

Dzień	Ojca:	Dzisiaj	w	Polsce	obchodzony	jest	Dzień	Ojca.	Zachęcamy	do	dziękczynienia	za	dar	ojcostwa	
i	modlitwy	 za	wszystkich	ojców.	 Składamy	 im	też	serdeczne	 życzenia:	Niech	Bóg,	 który	 jest	naszym	
najlepszym	 i	 jedynym	 Ojcem	 umacnia	 wasze	 serca	 w	 wierze	 i	 odpowiedzialności	 za	 dzieci	 oraz	
błogosławi.		
	

Herbatka	 w	 Chelmsford:	 Dzisiaj	 po	 Mszy	 świętej	 o	 16.00	 spotkanie	 przy	 herbacie	 lub	 kawie.	
Zapraszamy.		
	

Podziękowanie	 za	 zabawę:	 Bardzo	 dziękuję	 wszystkim	 osobom,	 które	 zorganizowały	 parafialną	
zabawę	„Przywitanie	lata”.	Dziękuję	też	wszystkim	za	udział.	Następna	impreza	parafialna	to	Andrzejki.		
	

Uroczystość	 Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa:	 W	 piątek	 28	 czerwca	 o	 19.00	 Msza	 święta	 z	
nabożeństwem	w	kościele	na	Prittlewell.		
	

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.		



	

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.		
	

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.		
	

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.		
	

Wakacje:	Od	połowy	lipca	do	połowy	sierpnia	ksiądz	proboszcz	będzie	na	urlopie.	W	tym	czasie		
zastępował	go	będzie	ks.	Bartosz	Adamski,	kapłan	diecezji	toruńskiej,	student	wydziału	teologicznego	
Uniwersytetu	Katolickiego	w	Pampelunie	w	Hiszpanii.	W	czasie	urlopu	nie	będzie	możliwe	załatwianie		
	

INTENCJE	MSZALNE	
22	CZERWIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Mirosław	Pawłowski	–	w	17	rocznicę	śmierci	
23	CZERWIEC,	NIEDZIELA,	BOŻE	CIAŁO	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Jan	Fiałkowski	w	5	rocznicę	śmierci	oraz	z	okazji	imienin	
28	CZERWIEC,	PIĄTEK,	NAJŚWIĘTSZEGO	SERCA	PANA	JEZUSA	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
29	CZERWIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 W	intencji	młodzieży	bierzmowanej	
30	CZERWIEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za dzieci z okazji rocznicy Pierwszej Komunii  

oraz za Olivię Kabrii z okazji chrztu świętego 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Teresę	o	zdrowie	i	błogosławieństwo	Boże	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	16	CZERWIEC	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	34,21	 £	122,10	 £	90,26	 £	246,57	

	

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	
	
 


