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LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Wielkanocna	(B)	
1	Czytanie:	Dz	3,13-15.17-19;	Ps:	4;	2	Czytanie:	1	J	2,1-5a;	Ewangelia:	Łk	24,35-48	
	

Uczniowie	opowiadali,	co	ich	spotkało	w	drodze,	i	jak	poznali	Jezusa	przy	łamaniu	
chleba.	A	gdy	rozmawiali	o	tym,	On	sam	stanął	pośród	nich	i	rzekł	do	nich:	„Pokój	
wam”.	Zatrwożonym	 i	wylękłym	zdawało	się,	 że	widzą	ducha.	Lecz	On	rzekł	do	
nich:	 „Czemu	 jesteście	 zmieszani	 i	 dlaczego	 wątpliwości	 budzą	 się	 w	 waszych	
sercach?	 Popatrzcie	 na	 moje	 ręce	 i	 nogi:	 to	 Ja	 jestem.	 Dotknijcie	 się	 Mnie	 i	
przekonajcie:	 duch	 nie	 ma	 ciała	 ani	 kości,	 jak	 widzicie,	 że	 Ja	 mam”.	 Przy	 tych	
słowach	pokazał	im	swoje	ręce	i	nogi.	Lecz	gdy	oni	z	radości	jeszcze	nie	wierzyli	i	

pełni	byli	zdumienia,	rzekł	do	nich:	„Macie	tu	coś	do	jedzenia?”	Oni	podali	Mu	kawałek	pieczonej	ryby.	
Wziął	i	jadł	wobec	nich.	Potem	rzekł	do	nich:	„To	właśnie	znaczyły	słowa,	które	mówiłem	do	was,	gdy	
byłem	 jeszcze	 z	 wami:	 Musi	 się	 wypełnić	 wszystko,	 co	 napisane	 jest	 o	 Mnie	 w	 Prawie	Mojżesza,	 u	
Proroków	 i	w	 Psalmach”.	Wtedy	 oświecił	 ich	 umysł,	 aby	 rozumieli	 Pisma.	 I	 rzekł	 do	 nich:	 „Tak	 jest	
napisane:	 Mesjasz	 będzie	 cierpiał	 i	 trzeciego	 dnia	 zmartwychwstanie;	 w	 imię	 Jego	 głoszone	 będzie	
nawrócenie	 i	 odpuszczenie	 grzechów	 wszystkim	 narodom,	 począwszy	 od	 Jerozolimy.	 Wy	 jesteście	
świadkami	tego”.	
	

Jestem	
„Kim	 jest	 ten	 trzeci,	 który	 zawsze	 idzie	 obok	 ciebie?	 Gdy	 liczę	 nas,	 jesteśmy	 tylko	 ty	 i	 ja.	 Lecz	 gdy	
spoglądam	 przed	 siebie	 w	 biel	 drogi,	 zawsze	 ktoś	 jeszcze	 idzie	 obok	 ciebie”.	 Tak	 o	 tajemniczym	
wędrowaniu	do	Emaus	opowiadał	w	jednym	ze	swoich	wierszy	T.	S.	Eliot.	Ta	wędrówka	doprowadziła	
uczniów	Jezusa	do	spotkania,	a	spotkanie	za	stołem	–	do	wiary.	Nie	brakuje	dziś	ludzi	z	sercami	pełnymi	
wątpliwości,	zmieszanych	na	duchu	wskutek	chaosu	idei,	słów,	zawiedzionych	nadziei	i	niespełnionych	
marzeń.	„Ja	jestem!”	–	mówi	do	nich	Chrystus.	Tylko	tyle	i	aż	tyle.	
	

Panie,	bądź	blisko	wszystkich	wątpiących,	zawiedzionych,	zatrwożonych	i	słabych	na	duchu.		
Pośród	nich,	tak	często	odnajduję	siebie.		
Ześlij	im,	o	Zmartwychwstały,	pocieszenie	i	napełnij	ich	serca	swoim	światłem.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Odpust	parafialny	–	Zesłanie	Ducha	Świętego:	Dnia	20	maja	2018	roku	będziemy	obchodzić	pierwszy	
odpust	parafialny.	Do	tego	wydarzenia	przygotowujemy	się	od	dzisiejszej	niedzieli.	Przez	pięć	kolejnych	
niedziel	będziemy	słuchać	rozważań	o	Duchu	Świętym	i	Jego	roli	w	życiu	chrześcijanina.	Będzie	to	także	
czas	intensywniejszej	modlitwy.	Prosimy	o	włączenie	się	w	nią.	Przy	wyjściu	z	kościoła	można	zabrać	
kartki	 z	 propozycją	 modlitwy.	 Propozycja	 ta	 obejmuje	 pięć	 stopni	 przygotowania.	 Dzisiaj	 pierwszy	
stopień:	 życie.	 Teksty	modlitw	 są	 także	 dostępne	 na	 stronie	 parafialnej	 i	 facebookowej.	W	wieczór	
poprzedzający	odpust	parafialny	odbędzie	się	czuwanie	modlitewne	zakończone	uroczystą	Eucharystią	
i	agapą.		
	

Spotkanie	parafialne	w	Chelmsford:	Za	tydzień	po	Mszy	świętej	o	16.00	zapraszamy	wszystkich	na	
spotkanie	 przy	 herbacie	 i	 kawie.	 Prosimy	 także	 o	 przygotowanie	 ciast.	 Będzie	 to	 okazja,	 aby	
porozmawiać	o	rozwoju	naszego	ośrodka.	Zapraszamy.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
14	KWIECIEŃ,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 W	intencji	Wspólnoty	„Przyjaciół	Oblubieńca”		
o	błogosławieństwo	Boże	i	opiekę	Matki	Bożej	

15	KWIECIEŃ,	NIEDZIELA	MIŁOSIERDZIA	

9.00	 SOUTHEND	 +	Kazimierz	Mizera	–	intencja	od	dzieci	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	rodzinę	Garbaczów	i	Cierpickich	–		

o	dary	Ducha	Świętego	i	błogosławieństwo	Boże		
oraz	za	tych,	którzy	odeszli	z	rodziny	i	przyjaciół	

21	KWIECIEŃ,	SOBOTA	



18.00	 WESTCLIFF	 +	Zofia	Nowacka	w	10	rocznicę	śmierci	
22	KWIECIEŃ,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 +	Teresa	Olszowska	–	intencja	od	dzieci	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Wojciech	Ciesielski	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	8	KWIETNIA	2018	
CHELMSFORD	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	50,00	 £	177,15	 £	76,16	 £	303,31	
	

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	
	
 

Fragment	homilii	Jana	Pawła	II	wygłoszonej	do	przedstawicieli	ruchów	kościelnych,	
31.05.1998	
	

Czyż	moglibyśmy	nie	dziękować	Bogu	za	wielkie	dzieła,	jakich	dokonywał	nieustannie	w	ciągu	
dwóch	 tysięcy	 lat	 chrześcijaństwa?	 Pięćdziesiątnica	 bowiem	 jako	 wydarzenie	 łaski	 nadal	
wydawała	 swoje	 wspaniałe	 owoce,	 budząc	 wszędzie	 apostolski	 zapał,	 pragnienie	
kontemplacji,	wolę	kochania	i	służenia	z	całkowitym	oddaniem	Bogu	i	braciom.	Także	dzisiaj	
Duch	Święty	wzbudza	w	Kościele	małe	i	wielkie	gesty	przebaczenia	i	proroctwa,	daje	życie	
wciąż	nowym	charyzmatom	i	darom,	które	są	świadectwem	Jego	nieustannego	działania	w	
ludzkich	sercach.	
	

We	 fragmencie	 Listu	 do	 Rzymian,	 którego	 przed	 chwilą	 wysłuchaliśmy,	 św.	 Paweł	 pisze:	
«wszyscy	ci,	których	prowadzi	Duch	Boży,	są	synami	Bożymi»	(Rz	8,	14).	
	

W	 tych	 słowach	 znaleźć	 można	 kolejne	 wskazania,	 pozwalające	 zrozumieć	 cudowne	
działanie	Ducha	w	naszym	chrześcijańskim	życiu.	Otwierają	one	drogę	do	wnętrza	ludzkiego:	
Duch	Święty,	którego	Kościół	wzywa,	aby	był	«Światłością	sumień»,	nawiedza	człowieka	od	
wewnątrz.	Dotyka	wprost	jego	duchowej	głębi.	
	

«Jeśli	tylko	Duch	Boży	w	was	mieszka	—	pisze	dalej	Apostoł	—	nie	żyjecie	według	ciała,	lecz	
według	 Ducha.	 (...)	 Ci,	 których	 prowadzi	 Duch	 Boży,	 są	 synami	 Bożymi»	 (Rz	 8,	 9.	 14).	 A	
rozważając	 tajemnicze	 działanie	 Pocieszyciela,	 św.	 Paweł	 pisze	 w	 uniesieniu:	 «Nie	
otrzymaliście	(...)	ducha	niewoli,	(...)	ale	otrzymaliście	ducha	przybrania	za	synów,	w	którym	
możemy	wołać:	 Abba,	 Ojcze!	 Sam	Duch	wspiera	 swym	 świadectwem	 naszego	 ducha,	 że	
jesteśmy	dziećmi	Bożymi»	(Rz	8,	5-16).	Dotykamy	tu	samego	sedna	tajemnicy!	To	spotkanie	
między	 Duchem	 Świętym	 a	 duchem	 ludzkim	 jest	 jak	 gdyby	 samym	 sercem	 tego,	 co	
apostołowie	 przeżyli	 w	 dniu	 Pięćdziesiątnicy.	 To	 niezwykłe	 doświadczenie	 jest	 również	
obecne	w	Kościele,	który	narodził	się	z	tamtego	wydarzenia,	i	towarzyszy	mu	przez	stulecia.	
	

Za	sprawą	Ducha	Świętego	człowiek	niejako	dogłębnie	odkrywa,	że	jego	duchowa	natura	nie	
jest	przesłonięta	przez	cielesność,	ale	przeciwnie	—	że	to	duch	nadaje	prawdziwy	sens	ciału.	
Kiedy	bowiem	człowiek	żyje	wedle	Ducha,	ujawnia	w	pełni	dar	swego	przybranego	synostwa	
Bożego.	
	

W	tę	perspektywę	dobrze	wpisuje	się	zasadnicza	kwestia	stosunku	między	życiem	a	śmiercią,	
którą	 Paweł	 porusza	bezpośrednio:	 «jeżeli	 będziecie	 żyli	według	 ciała,	 czeka	was	 śmierć.	
Jeżeli	zaś	przy	pomocy	Ducha	uśmiercać	będziecie	popędy	ciała	—	będziecie	żyli»	(Rz	8,	13).	
Tak	właśnie	jest:	posłuszeństwo	Duchowi	Świętemu	otwiera	przed	człowiekiem	wciąż	nowe	
perspektywy	życia.	


