
	

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

	

BIULETYN	PARAFIALNY	NR	102	+	30	czerwiec	2019	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	XIII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	1	Krl	19,16b.19-21;	Ps:	16;	2	Czytanie:	Ga	5,1.13-18;	Ewangelia:	Łk	9,51-62	
	

Gdy	dopełniał	 się	 czas	wzięcia	 Jezusa	 z	 tego	 świata,	 postanowił	udać	się	do	
Jerozolimy	i	wysłał	przed	sobą	posłańców.	Ci	wybrali	się	w	drogę	i	przyszli	do	
pewnego	miasteczka	samarytańskiego,	by	Mu	przygotować	pobyt.	Nie	przyjęto	
Go	jednak,	ponieważ	zmierzał	do	Jerozolimy.	Widząc	to,	uczniowie	Jakub	i	Jan	
rzekli:	„Panie,	czy	chcesz,	a	powiemy,	żeby	ogień	spadł	z	nieba	i	zniszczył	ich?”.	
Lecz	On	odwróciwszy	się	zabronił	im.	I	udali	się	do	innego	miasteczka.	A	gdy	

szli	drogą,	ktoś	powiedział	do	Niego:	„Pójdę	za	Tobą,	dokądkolwiek	się	udasz”.	Jezus	mu	odpowiedział:	
„Lisy	mają	nory	i	ptaki	powietrzne	gniazda,	lecz	Syn	Człowieczy	nie	ma	miejsca,	gdzie	by	głowę	mógł	
wesprzeć”.	Do	innego	rzekł:	„Pójdź	za	Mną”.	Ten	zaś	odpowiedział:	„Panie,	pozwól	mi	najpierw	pójść	i	
pogrzebać	mojego	ojca”.	Odparł	mu:	„Zostaw	umarłym	grzebanie	ich	umarłych,	a	ty	idź	i	głoś	królestwo	
Boże”.	Jeszcze	inny	rzekł:	„Panie,	chcę	pójść	za	Tobą,	ale	pozwól	mi	najpierw	pożegnać	się	z	moimi	w	
domu”.	Jezus	mu	odpowiedział:	„Ktokolwiek	przykłada	rękę	do	pługa,	a	wstecz	się	ogląda,	nie	nadaje	się	
do	królestwa	Bożego”. 
	

Ku	niebieskiemu	Jeruzalem	
Znajomość	 celu	 wakacyjnych	 wędrówek	 pozwala	 wybrać	 odpowiednie	 drogi,	 środki	 transportu	 i	
ekwipunek,	aby	do	niego	dotrzeć.	O	ileż	bardziej	trzeba	się	więc	zatroszczyć,	by	osiągnąć	najważniejszy	
cel	naszego	życiowego	wędrowania	–	ten	sam	co	drogi	Jezusa.	W	Jerozolimie	dopełniła	się	Jego	misja	
umiłowania	 człowieka.	 Oddał	 życie,	 aby	 każdy	mógł	 osiągnąć	 niebieskie	 Jeruzalem.	 To	 samo	może	
spotkać	i	mnie	ze	strony	ludzi,	którym	nie	podoba	się,	że	zmierzam	do	domu	Ojca.	Lęk	nie	może	mnie	
jednak	sprowadzić	z	Bożej	drogi,	odebrać	 jasności	widzenia	celu.	Nie	należy	oglądać	się	wstecz,	 lecz	
trzeba	mocno	przyłożyć	ręce	do	tego,	co	pewnie	prowadzi	do	królestwa	Bożego.	Codziennie	oddawać	
swoje	 życie	 Chrystusowi	 i	 odnawiać	 myślenie	 według	 Ewangelii.	 Inaczej	 zawsze	 coś	 będzie	
przeszkadzać.	
	

Nie	ukrywaj	przede	mną,	Panie,	swojego	oblicza,		
bym	zawsze	w	nie	wpatrzony	wiedział,	ku	czemu	zmierzam.		
Oby	nie	słabło	we	mnie	pragnienie	Twojej	łaski	dostępnej	w	sakramentach.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Zmiana	 tajemnic	 różańca:	Za	 tydzień	w	 pierwszą	 niedzielę	 następuje	 zmiana	 tajemnic	 różańca	w	
parafialnych	różach	różańcowych.	Dziękujemy	wszystkim,	którzy	podjęli	dzieło	modlitwy	w	intencjach	
parafii,	Kościoła	i	świata.		
	

Pierwszy	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	Msza	święta	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	
o	godzinie	19.00.	Spowiedź	od	godziny	18.00	do	19.00.	Po	Mszy	świętej	sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	
włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

Rocznice	 Pierwszej	 Komunii	 Świętej:	 W	 Chelmsford	 pierwszą	 rocznicę	 Komunii	 Świętej	
przeżywaliśmy	23	czerwca	na	Mszy	świętej	o	godzinie	16.00,	w	Southend	będzie	ona	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	udzielił	sakramentu	bierzmowania	naszej	młodzieży.		
	

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,	spożyć	ciepły	posiłek.	Spotkania	odbywają	się	we	środy	o	19.00	w	sali	przy	kościele	Sacred	
Heart	 w	 Southend.	 Parafian	 chętnych	 do	 przygotowania	 posiłków	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 Kingą	 -	
07508002518.	Za	pomoc	dziękujemy.		
	



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.		
	

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.	W	okresie	wakacyjnym,	czyli	od	8	lipca	do	
końca	sierpnia	Mszy	w	kościele	na	Prittlewell	nie	będzie.	Zapraszamy	od	września.		
	

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	
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	
5	LIPIEC,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
6	LIPIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
7	LIPIEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Antoni	Mirga	w	20	rocznicę	śmierci	–	intencja	od	żony	i	dzieci	
12.30	 BASILDON	 Za	Olivię	Leśniewską	z	okazji	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	16	CZERWIEC	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	67,30	 £	124,23	 £	75,30	 £	266,83	

	

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 
(papieża Piusa XII) 

 

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. 
Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, 
z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. 
 

Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami 
i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. 
 

Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją 
wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców 
i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. 


