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LITURGIA	NIEDZIELI	–	VI	Niedziela	Wielkanocna	(B)	
1	Czytanie:	Dz	10,25-26.34-35.44-48;	Ps:	98;	2	Czytanie:	1	J	4,7-10;	Ewangelia:	J	15,9-17	

	

Jezus	powiedział	do	swoich	uczniów:	„Jak	Mnie	umiłował	Ojciec,	 tak	 i	 Ja	was	
umiłowałem.	Wytrwajcie	w	miłości	mojej!	 Jeśli	 będziecie	 zachowywać	moje	
przykazania,	 będziecie	 trwać	 w	 miłości	 mojej,	 tak	 jak	 Ja	 zachowałem	
przykazania	 Ojca	mego	 i	 trwam	w	 Jego	miłości.	 To	wam	powiedziałem,	 aby	
radość	 moja	 w	 was	 była	 i	 aby	 radość	 wasza	 była	 pełna.	 To	 jest	 moje	
przykazanie,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	tak	jak	Ja	was	umiłowałem.	Nikt	

nie	 ma	 większej	 miłości	 od	 tej,	 gdy	 ktoś	 życie	 swoje	 oddaje	 za	 przyjaciół	 swoich.	 Wy	 jesteście	
przyjaciółmi	moimi,	jeżeli	czynicie	to,	co	wam	przykazuję.	Już	was	nie	nazywani	sługami,	bo	sługa	nie	
wie,	 co	 czyni	 pan	 jego,	 ale	 nazwałem	 was	 przyjaciółmi,	 albowiem	 oznajmiłem	 wam	 wszystko,	 co	
usłyszałem	od	Ojca	mego.	Nie	wyście	Mnie	wybrali,	ale	Ja	was	wybrałem	i	przeznaczyłem	was	na	to,	
abyście	 szli	 i	 owoc	 przynosili	 i	 by	 owoc	wasz	 trwał,	 aby	wszystko	 dał	wam	Ojciec,	 o	 cokolwiek	 Go	
prosicie	w	imię	moje.	To	wam	przykazuję,	abyście	się	wzajemnie	miłowali”.		
	

Abyście	się	wzajemnie	miłowali		
Szczera	 i	głęboka	miłość	do	Boga	zaczyna	się	od	miłości	do	bliźniego.	Dlatego	najpierw	powinniśmy	
prawdziwie	pokochać	tych,	którzy	są	najbliżej	–	naszą	rodzinę.	Dopiero	wówczas	to	uczucie	będziemy	
w	stanie	rozszerzać	na	innych.	Łatwo	bowiem	kochać	na	odległość,	deklarować	przyjaźń	wobec	tych,	co	
są	 daleko.	 Najbliższych	 miłować	 jest	 zawsze	 najtrudniej.	 Żyjąc	 pod	 jednym	 dachem,	 obrastamy	 we	
wzajemne	 pretensje,	 żale,	 winy…	Wobec	 najbliższych	 często	 czujemy	 się	 usprawiedliwieni	 z	 naszej	
obojętności	i	skamieniałego	serca.	Znając	ich	wady	i	słabości,	potrafimy	też	boleśnie	zranić.	
	

Panie	Jezu,	proszę	dziś	o	pogłębienie	miłości	w	mojej	rodzinie.		
Pomóż	nam	wzrastać	we	wzajemnym	zrozumieniu,		
naucz	szacunku	do	siebie,	życzliwości.		
Daj	łaskę	przebaczenia.		
Dziękuję	Ci,	Boże,	za	wszystkich	moich	bliskich.	
	

__________________________________________________________________________	
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	 przez	 pięć	 kolejnych	 niedziel	 poprzez	
słuchanie	 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	 czwarty	 stopień:	
Jezus.	Teksty	modlitw	są	także	dostępne	na	stronie	parafialnej	i	facebookowej.	W	wieczór	poprzedzający	
odpust	 parafialny	 19	 maja	 odbędzie	 się	 czuwanie	 modlitewne	 oraz	 uroczysta	 Eucharystia	 i	 agapa.	
Program:	18.00	–	rozpoczęcie	i	Eucharystia	z	konferencją,	modlitwa	dzieci,	uwielbienie,	oddanie	życia	
Jezusowi,	modlitwa	o	Ducha	Świętego	oraz	spotkanie	przy	stole,	czyli	agapa.	Zakończenie	około	21.00.	
Od	18.00	możliwość	spowiedzi.	Można,	a	nawet	trzeba	zabrać	ze	sobą	dzieci.	Będzie	otoczona	nad	nimi	
opieka.	 Prosimy	 także	 zabrać	 przekąski	 na	 agapę.	 Czuwanie	 modlitewne	 poprowadzi	 Wspólnota	
Uwielbieniowa	z	Londynu.	Zapraszamy	wszystkich!	
	

Pierwsza	Komunia	święta	w	Basildon:	Dzisiaj	na	Mszy	o	12.30	sześcioro	dzieci	przyjmie	pierwszy	raz	
Komunię	świętą.	Cieszymy	się,	że	dzieci	będą	mogły	od	tego	dnia	karmić	się	Ciałem	Pańskim.	Otoczmy	
je	oraz	ich	rodziny	naszą	modlitwą.		
	

Pierwsza	 Komunia	 święta	w	 Southend-on-Sea:	13	maja	 na	Mszy	 o	 11.00	 grupa	 27	 dzieci	 będzie	
pierwszy	raz	uczestniczyć	w	sposób	pełny	w	Eucharystii.	Uroczystość	odbędzie	się	w	kościele	St	John	
Fisher	na	Prittlewell.	Informujemy,	że	na	parking	przy	kościele	mogą	wjechać	tylko	dzieci	komunijne	i	
ich	 rodzice.	 Prosimy,	 aby	 inne	 samochody	 parkować	 poza	 terenem	 kościoła.	 Przepraszamy	 za	
utrudnienia.		
	



KALENDARZ	LITURGICZNY		
8	maja,	wtorek	 uroczystość	św.	Stanisława,	biskupa	i	męczennika,		

głównego	patrona	Polski	
	

INTENCJE	MSZALNE	
5	MAJ,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 +	Henryk	Trendowicz	
6	MAJ,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 Za	Aleksa	o	zdrowie	oraz	za	całą	rodzinę	Arka,	Karolinę	i	Kubę	
12.30	 BASILDON	 W	intencji	dzieci	pierwszokomunijnych	i	ich	rodzin	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Piotra	i	Aleksandra	o	Boże	błogosławieństwo	
12	MAJA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	

13	MAJA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	

16.00	 CHELMSFORD	 +	Anna	Skoneczna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	KWIETNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	66,51	 £	119,37	 £	105,24	 £	291,12	
	

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	
	

 

Św.	Jan	Paweł	II,	Encyklika	"O	Duchu	Świętym	w	życiu	Kościoła	i	świata"	(fragmenty)	
		

Duch	Święty	jako	Miłość	i	Dar	
		

	 	Pod	wpływem	Pocieszyciela	dokonuje	się	owo	nawrócenie	serca	ludzkiego,	które	jest	nieodzownym	
warunkiem	przebaczenia	grzechów.	Bez	prawdziwego	nawrócenia,	które	obejmuje	wewnętrzny	żal,	 i	
bez	szczerego	i	mocnego	postanowienia	poprawy,	grzechy	zostają	„zatrzymane”,	jak	mówi	Jezus,	a	z	Nim	
Tradycja	 Starego	 i	 Nowego	 Przymierza.	 Pierwsze	 słowa,	 jakie	 wypowiada	 Jezus	 na	 początku	 swej	
działalności,	według	Ewangelii	Markowej,	to	te:	„Nawracajcie	się	i	wierzcie	w	ewangelię!”	(Mk	1,	15).		
		

	 	 Sobór	Watykański	 II	 przypomniał	 katolicką	 naukę	 o	 sumieniu	mówiąc	 o	 powołaniu	 człowieka,	 w	
szczególności	zaś	o	godności	osoby	ludzkiej.	Sumienie	w	szczególny	sposób	stanowi	o	tej	godności.	Jest	
ono	bowiem	 „najtajniejszym	ośrodkiem	 i	 sanktuarium	człowieka,	 gdzie	przebywa	on	 sam	z	Bogiem,	
którego	 głos	 w	 jego	 wnętrzu	 rozbrzmiewa	 (...)	 nakazem:	 czyń	 to,	 tamtego	 unikaj”.	 Taka	 zdolność	
nakazywania	 dobra	 i	 zakazywania	 zła,	 zaszczepiona	 przez	 Stwórcę	 w	 człowieku,	 jest	 kluczową	
właściwością	 osobowego	 podmiotu.	 Równocześnie	 zaś	 „w	 głębi	 sumienia	 człowiek	 odkrywa	 prawo,	
którego	sam	sobie	nie	nakłada,	lecz	któremu	winien	być	posłuszny”.	
		

			Owocem	prawego	sumienia	jest	przede	wszystkim	nazywanie	po	imieniu	dobra	i	zła,	jak	to	czytamy	w	
tejże	samej	Konstytucji	duszpasterskiej:	„(...)	wszystko,	co	godzi	w	samo	życie,	jak	wszelkiego	rodzaju	
zabójstwa,	 ludobójstwa,	 spędzanie	płodu,	 eutanazja,	 dobrowolne	 samobójstwo;	wszystko,	 cokolwiek	
narusza	 całość	 osoby	 ludzkiej,	 jak	 okaleczenia,	 tortury	 zadawane	 ciału	 i	 duszy,	 wysiłki	 w	 kierunku	
przymusu	psychicznego;	wszystko	co	ubliża	godności	ludzkiej,	jak	nieludzkie	warunki	życia,	arbitralne	
aresztowania,	deportacje,	niewolnictwo,	prostytucja,	handel	kobietami	i	młodzieżą;	a	także	nieludzkie	
warunki	 pracy,	 w	 których	 traktuje	 się	 pracowników	 jak	 zwykłe	 narzędzia	 zysku,	 a	 nie	 jak	 wolne,	
odpowiedzialne	osoby”.	Nazwawszy	w	ten	sposób	po	imieniu	wielorakie	grzechy	naszej	współczesności	
Sobór	dodaje:	„wszystkie	te	 i	 tym	podobne	sprawy	i	praktyki	są	czymś	haniebnym;	zakażając	 ludzką	
cywilizację,	bardziej	hańbą	tych,	którzy	się	ich	dopuszczają,	niż	tych,	którzy	doznają	krzywdy,	i	są	jak	
najbardziej	sprzeczne	z	czcią	należną	Stwórcy”.	


