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LITURGIA	NIEDZIELI	–	II	Niedziela	Wielkanocna	–	Święto	Miłosierdzia	Bożego	(B)	
1	Czytanie:	Dz	4,32-35;	Ps:	118;	2	Czytanie:	1	J	5,1-6;	Ewangelia:	J	20,19-31	
	

Było	 to	wieczorem	 owego	 pierwszego	 dnia	 tygodnia.	 Tam,	 gdzie	 przebywali	
uczniowie,	drzwi	były	zamknięte	z	obawy	przed	Żydami.	Jezus	wszedł,	stanął	
pośrodku	i	rzekł	do	nich:	”Pokój	wam!”.	A	to	powiedziawszy,	pokazał	im	ręce	i	
bok.	Uradowali	się	zatem	uczniowie,	ujrzawszy	Pana.	A	Jezus	znowu	rzekł	do	
nich:	”Pokój	wam!	Jak	Ojciec	Mnie	posłał,	tak	i	Ja	was	posyłam”.	Po	tych	słowach	
tchnął	na	nich	i	powiedział	im:	”Weźmijcie	Ducha	Świętego!	Którym	odpuścicie	

grzechy,	są	im	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie,	są	im	zatrzymane”.	Ale	Tomasz,	jeden	z	Dwunastu,	
zwany	Didymos,	 nie	 był	 razem	 z	 nimi,	 kiedy	 przyszedł	 Jezus.	 Inni	więc	 uczniowie	mówili	 do	 niego:	
”Widzieliśmy	Pana!”.	Ale	on	rzekł	do	nich:	”Jeżeli	na	rękach	Jego	nie	zobaczę	śladu	gwoździ	i	nie	włożę	
palca	mego	w	miejsce	gwoździ,	i	nie	włożę	ręki	mojej	do	boku	Jego,	nie	uwierzę”.	A	po	ośmiu	dniach,	
kiedy	 uczniowie	 Jego	 byli	 znowu	 wewnątrz	 domu	 i	 Tomasz	 z	 nimi,	 Jezus	 przyszedł	 mimo	 drzwi	
zamkniętych,	stanął	pośrodku	i	rzekł:	”Pokój	wam!”.	Następnie	rzekł	do	Tomasza:	”Podnieś	tutaj	swój	
palec	 i	 zobacz	 moje	 ręce.	 Podnieś	 rękę	 i	 włóż	 ją	 do	 mego	 boku,	 i	 nie	 bądź	 niedowiarkiem,	 lecz	
wierzącym”.	Tomasz	Mu	odpowiedział:	”Pan	mój	i	Bóg	mój!”.	Powiedział	mu	Jezus:	”Uwierzyłeś,	bo	Mnie	
ujrzałeś;	błogosławieni,	którzy	nie	widzieli,	a	uwierzyli”.	I	wiele	innych	znaków,	których	nie	zapisano	w	
tej	księdze,	uczynił	 Jezus	wobec	uczniów.	Te	zaś	zapisano,	abyście	wierzyli,	 że	 Jezus	 jest	Mesjaszem,	
Synem	Bożym,	i	abyście	wierząc,	mieli	życie	w	imię	Jego.		
	

Dotknąć	i	uwierzyć	
Współczesna	 ludzkość	 jest	 jak	niewierny	Tomasz,	którego	nie	było	z	apostołami,	kiedy	przyszedł	do	
nich	zmartwychwstały	Chrystus.	Dziś	na	nowo	musimy	dotknąć	ran	Chrystusa,	aby	uwierzyć.	Włożyć	
rękę	do	Jego	przebitego	boku,	by	się	nawrócić.	Jak	to	zrobić?	Gdzie	Go	szukać?	Nie	martwmy	się	tym.	
Jezus	sam	nas	znajdzie,	tak	jak	znalazł	swoich	uczniów.	Wybierze	najlepszy	czas	i	odpowiednie	miejsce.	
Głodnych	 nakarmić,	 chorych	 nawiedzać,	 podróżnych	 w	 dom	 przyjąć,	 nieumiejętnych	 pouczać,	
strapionych	pocieszać…	–	każdy	uczynek	miłosierdzia	jest	spotkaniem	ze	Zmartwychwstałym.	Szansą,	
by	dotknąć	Jego	ran	i	uwierzyć.	
	

Panie	Jezu,	szczęśliwa	jest	dusza	zanurzająca	się	w	zdroju	Twojego	miłosierdzia.		
Ty	nieustannie	rozlewasz	je	na	wszystkich,	którzy	Tobie	ufają.		
Dozwól	mi	przytulić	się	do	miłosiernego	serca	Twego	i	napełnij	mnie	pokojem.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2018”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	o.	Jarosław	Krawiec	OP	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Niedziela	Miłosierdzia:	Dzisiaj	 zginamy	kolana	przed	Bogiem,	który	w	 imię	Swojego	Syna,	a	naszego	
Pana	 Jezusa	 Chrystusa	 przebacza	 i	 podnosi	 każdego	 człowieka	 oraz	modlimy	 się	 o	miłosierdzie	 dla	
całego	 świata.	 Po	 Mszach	 Świętych	 odmawiamy	 Koronkę	 do	 Bożego	 Miłosierdzia	 i	 ponawiamy	 akt	
zawierzenia,	którego	dokonał	św.	Jan	Paweł	II	w	Krakowie-Łagiewnikach	w	roku	2002.		
	

Dzisiaj	Episkopat	Polski	skierował	do	nas	list	„Duch	Święty	przynagla	nas.”	Oto	jego	fragmenty:		
(…)	 „Ważne	 jest	 tutaj	 świadectwo	św.	Pawła	Apostoła	o	 jego	osobistej	 zażyłości	 z	Duchem	Świętym.	
Apostoł	Narodów	mówi	bowiem,	że	w	pewnym	momencie	został	przez	Ducha	Świętego	"przynaglony",	
by	udać	się	do	Jerozolimy,	chociaż	ta	podróż	wiązała	się	dla	niego	z	ryzykiem	uwięzienia	za	wiarę	(por.	
Dz	20,	20).	Sami	możemy	dostrzec	w	naszych	sercach	i	umysłach	podobne	"przynaglenia",	by	np.	nie	
odkładać	ważnej	decyzji,	by	udać	się	w	drogę	na	spotkanie	z	oczekującym	pomocy,	by	przeprowadzić	z	
kimś	ważną	rozmowę,	by	przynieść	komuś	słowo	pociechy	lub	słowo	upomnienia,	by	zażegnać	konflikt,	
czy	 rozwiązać	 problem	 utrudniający	 międzyludzkie	 relacje.	 Przekonujemy	 się	 wtedy,	 że	 był	 to	
najwyższy	czas	i	należało	się	pośpieszyć,	bo	stosowna	okazja	mogłaby	się	już	nigdy	nie	nadarzyć.	(…)	
	

Dzisiejsza	Niedziela	Miłosierdzia	Bożego	to	także	święto	patronalne	Caritas.	A	zatem	jest	to	szczególna	
okazja,	 aby	 wypowiedzieć	 słowo	 uznania	 i	 wdzięczności	 pod	 adresem	 wszystkich	 pracowników	 i	
wolontariuszy	Parafialnych	Zespołów	Caritas	oraz	Szkolnych	i	Akademickich	Kół	Caritas.	Przez	wasze	
wrażliwe	 serca	 i	 pomocne	 dłonie	 Duch	 Święty	 pociesza	 strapionych,	 niesie	 konkretną	 pomoc	 w	



trudnościach	 oraz	wielu	 naszym	 siostrom	 i	 braciom	 przywraca	 utraconą	 godność.	 Bogu	 niech	 będą	
dzięki	za	wszystkich,	którzy	przynagleni	Jego	Duchem	spieszą	z	pomocą	swoim	bliźnim,	spontanicznie	
włączając	 się	 w	 akcje	 i	 dzieła	 charytatywne.	 Radością	 napełnia	 fakt,	 że	 w	 ciągu	 roku	 działalność	
charytatywną	Kościoła	w	Polsce	podejmuje	ponad	800	instytucji	realizujących	5	tysięcy	różnego	rodzaju	
dzieł,	z	których	pomoc	dociera	do	3	milionów	potrzebujących.	
	

Wszyscy	jesteśmy	wstrząśnięci	dramatem	wojny	w	Syrii.	Wskutek	konfliktu	trwającego	już	7	lat	ponad	
5	milionów	osób	uciekło	z	kraju,	a	liczba	przesiedleńców	wewnętrznych	w	Syrii	szacowana	jest	na	co	
najmniej	6,5	miliona.	Pomocy	humanitarnej	potrzebuje	ponad	13	milionów	 ludzi,	w	 tym	6	milionów	
dzieci.	 Rodzinom	brakuje	 środków,	 by	 zaspokoić	 podstawowe	potrzeby.	W	 skrajnie	 trudnej	 sytuacji	
znajdują	 się	 mieszkańcy	 miasta	 Aleppo,	 którzy	 -	 poza	 ubóstwem	 i	 niepewnością	 -	 zmagają	 się	 ze	
skutkami	 trwających	działań	wojennych.	Wśród	wielu	 inicjatyw,	mających	na	 celu	niesienie	pomocy	
cierpiącym	 Syryjczykom,	 jest	 realizowany	 przez	 Caritas	 Polska	 program	 "Rodzina	 Rodzinie",	 który	
umożliwia	 materialne	 wspieranie	 konkretnej	 rodziny	 przez	 określone	 środowisko,	 instytucję,	
wspólnotę,	 rodzinę	 lub	 pojedyncze	 osoby.	 Aktualnie	 w	 ramach	 tego	 programu	 objętych	 jest	 stałą	
pomocą	niemal	10	tysięcy	syryjskich	rodzin.	W	imieniu	tych	rodzin	serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	
którzy	włączyli	się	w	to	dzieło	miłosierdzia	i	nadal	będą	je	wspierać.”	
	

Uroczystość	Zwiastowania	Pańskiego:	Wypadła	w	tym	roku	w	Niedzielę	Palmową	i	z	tego	powodu	
została	przesunięta	na	9	kwietnia.	Zapraszamy	wszystkich	na	Mszę	świętą,	która	będzie	w	kościele	w	
Westcliff	o	19.00.	Jest	to	jednocześnie	Dzień	Świętości	Życia	ustanowiony	jako	odpowiedź	na	apel	św.	
Jana	 Pawła	 II	 zawarty	 w	 encyklice	 Evangelium	 vitae:	 „Trzeba,	 aby	 dzień	 ten	 był	 przygotowany	 i	
obchodzony	przy	czynnym	udziale	wszystkich	członków	Kościoła	lokalnego.	Jego	podstawowym	celem	
jest	budzenie	w	sumieniach,	w	rodzinach,	w	Kościele	i	w	społeczeństwie	świeckim	wrażliwości	na	sens	
i	 wartość	 ludzkiego	 życia	 w	 każdym	 momencie	 i	 każdej	 kondycji.	 Należy	 zwłaszcza	 ukazywać,	 jak	
wielkim	 złem	 jest	 przerywanie	 ciąży	 i	 eutanazja,	 nie	 należy	 jednak	 pomijać	 innych	 momentów	 i	
aspektów	życia,	które	trzeba	każdorazowo	starannie	rozważyć	w	kontekście	zmieniającej	się	sytuacji	
historycznej."		
	

Spotkania	Wiara	i	życie:	Zapraszamy	na	spotkania	otwarte	dla	dorosłych:	krótka	konferencja,	adoracja	
i	 rozmowy	o	życiu	na	podstawie	Pisma	świętego.	Spotkania	 te	odbywają	się	dwa	razy	w	miesiącu	w	
kościele	w	Westcliff.	Najbliższe	jest	we	środę	11	kwietnia	o	19.00.		
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SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	pół	godziny	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	

7	KWIECIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 O	łaskę	Bożego	Miłosierdzia	w	intencji	Panu	Bogu	wiadomej	
8	KWIECIEŃ,	NIEDZIELA	MIŁOSIERDZIA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Anna	Talaśka,	Ewa	Słysz	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Henryk	Waldemar	Gołębiowski	
9	KWIECIEŃ,	PONIEDZIAŁEK	
19.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
14	KWIECIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
15	KWIECIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Kazimierz	Mizera	–	intencja	od	dzieci	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	


