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LITURGIA	NIEDZIELI	–	VII	Niedziela	Wielkanocna	(B)	
1	Czytanie:	Dz	1,	15-17.20a.20c-26;	Ps:	103;	2	Czytanie:	1	J	4,	11-16;	Ewangelia:	J	17,	11b-19	
	

W	czasie	Ostatniej	Wieczerzy	Jezus,	podniósłszy	oczy	ku	niebu,	modlił	się	tymi	słowami:	
«Ojcze	Święty,	zachowaj	ich	w	Twoim	imieniu,	które	Mi	dałeś,	aby	tak	jak	My	stanowili	
jedno.	 Dopóki	 z	 nimi	 byłem,	 zachowywałem	 ich	 w	 Twoim	 imieniu,	 które	 Mi	 dałeś,	 i	
ustrzegłem	 ich,	a	nikt	 z	nich	nie	zginął	 z	wyjątkiem	syna	zatracenia,	 aby	się	wypełniło	
Pismo.	Ale	teraz	idę	do	Ciebie	i	tak	mówię,	będąc	jeszcze	na	świecie,	aby	moją	radość	mieli	
w	sobie	w	całej	pełni.	Ja	im	przekazałem	Twoje	słowo,	a	świat	ich	znienawidził	za	to,	że	

nie	są	ze	świata,	jak	i	Ja	nie	jestem	ze	świata.	Nie	proszę,	abyś	ich	zabrał	ze	świata,	ale	byś	ich	ustrzegł	
od	złego.	Oni	nie	są	ze	świata,	 jak	i	Ja	nie	jestem	ze	świata.	Uświęć	ich	w	prawdzie.	Słowo	Twoje	jest	
prawdą.	Jak	Ty	Mnie	posłałeś	na	świat,	tak	i	Ja	ich	na	świat	posłałem.	A	za	nich	Ja	poświęcam	w	ofierze	
samego	siebie,	aby	i	oni	byli	uświęceni	w	prawdzie».			
	

Uświęć	ich	w	Prawdzie		
Naszym	przeznaczeniem	jest	świętość,	czyli	podobieństwo	do	Boga.	My	oczywiście	wymyślamy	sobie	
inne	 przeznaczenia,	 albo	 wierzymy	 w	 inne	 przeznaczenia,	 ale	 przeznaczenie	 jest	 tylko	 to	 jedno	 -	
świętość.	Cechą	tego	przeznaczenia	jest	to,	że	można	od	niego	uciec,	bo	świętość	z	natury	swojej	wymaga	
wolnej	 i	 nieprzymuszonej	 decyzji.	 Kto	 odrzuci	 to	 jedyne	 przeznaczenie	 stanie	 się	 człowiekiem	
zagubionym	 na	 całą	 wieczność.	 Można	 żyć	 w	 zagubieniu,	 ale	 jest	 to	 życie	 w	 cierpieniu.	 Człowiek	
zagubiony	cierpi.	Pozwólmy	się	więc	uświęcić.	Tak!	Nie	uświęcajmy	się	sami,	bo	tego	nie	umiemy.	Niech	
uświęca	nas	Bóg	Ojciec,	zgodnie	z	prośbą	Jego	Syna,	a	naszego	Brata.	
	

Panie	Jezu,	podczas	Ostatniej	Wieczerzy	modliłeś	się	do	Ojca	za	każdego	z	nas.		
Głęboko	wierzę,	że	słowa	Twojej	modlitwy	wypełniają	się	w	moim	życiu.		
Spraw,	bym	dzięki	łasce	Ducha	Świętego	zawsze	należał	do	Ciebie,	w	pełni	Ci	się	podobając.	
	

__________________________________________________________________________	
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	piąty	stopień:	Nowe	
życie.	Teksty	modlitw	są	także	dostępne	na	stronie	parafialnej	i	facebookowej.	W	wieczór	poprzedzający	
odpust	 parafialny	 19	 maja	 odbędzie	 się	 uroczysta	 Eucharystia	 oraz	 czuwanie	 modlitewne	 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	 Southend-on-Sea:	Dzisiaj	 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.		
	

Składka	na	Fundację	Jana	Pawła	II:	Za	tydzień	20	maja	zbierzemy	drugą	tacę	na	pomoc	w	kształceniu	
ubogiej	i	zdolnej	młodzieży	w	Polsce.		
	

Święto	 Rodziny:	 Jak	 co	 roku	 w	 Uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego	 w	 Laxton	 Hall	 (NN17	 3AU)	
odbędzie	 się	 Święto	 Rodziny.	 O	 12.00	 Msza	 święta	 pod	 przewodnictwem	 abpa	 Wiktora	 Skworca,	
metropolity	katowickiego,	grill,	konferencja	„Duch	Święty,	który	umacnia	miłość	w	rodzinie”,	koncert	
zespołu	Maleo	Reggae	Rockers,	adoracja.	Zakończenie	o	16.30.	
	



Boże	Ciało:	W	niedzielę	3	czerwca	Uroczystość	Bożego	Ciała	w	Laxton	Hall	(NN17	3AU).	O	12.00	piknik,	
grill,	kawiarnia.	O	14.00	czuwanie	modlitewne	i	okazja	do	spowiedzi.	O	15.00	Msza	święta	i	procesja	pod	
przewodnictwem	ks.	prałata	Stefana	Wylężka,	rektora	Polskiej	Misji	Katolickiej	Anglii	i	Walii.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
14	maja,	poniedziałek	 święto	św.	Macieja,	Apostoła	
16	maja,	środa	 święto	św.	Andrzeja	Boboli,	kapłana	i	męczennika,	patrona	Polski	
	

INTENCJE	MSZALNE	
12	MAJA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	

13	MAJA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	

11.00	 PRITTLEWELL	 W	intencji	dzieci	pierwszokomunijnych	i	ich	rodzin	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Anna	Skoneczna	

19	MAJA,	SOBOTA,	CZUWANIE	PRZED	UROCZYSTOŚCIĄ	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO	

18.00	 WESTCLIFF	 Za	parafian	i	uczestniczących	w	Czuwaniu	
20	MAJA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO,	ODPUST	PARAFIALNY	

9.00	 SOUTHEND	 Za	Borysa	z	okazji	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	KWIETNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	71,68	 £	154,95	 £	72,30	 167,77	 £	466,70	
	

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)	
		

Opór	stawiany	Duchowi	Świętemu	
„Oto,	czego	uczę:	—	czytamy	w	Liście	do	Galatów	—	postępujcie	według	ducha,	a	nie	spełnicie	

pożądania	ciała.	Ciało	bowiem	do	czego	innego	dąży	niż	duch,	a	duch	do	czego	innego	niż	ciało,	i	stąd	
nie	ma	między	nimi	zgody,	tak	że	nie	czynicie	tego,	co	chcecie”	(Ga	5,	16	n.).	W	człowieku,	który	jest	
istotą	dwoistą,	istnieje	pewne	napięcie,	toczy	się	poniekąd	walka	pomiędzy	dążeniami	„ducha”	i	„ciała”.	
Walka	ta	należy	do	dziedzictwa	grzechu,	jest	jego	następstwem	i	równocześnie	je	potwierdza.	Stanowi	
część	codziennego	doświadczenia.	Apostoł	pisze:	„Jest	zaś	rzeczą	wiadomą,	jakie	uczynki	rodzą	się	z	ciała:	
nierząd,	nieczystość,	wyuzdanie	(...),	pijaństwo,	hulanki	i	tym	podobne”.	Wymienia	jednakże	nie	tylko	
grzechy,	 które	 można	 by	 określić	 jako	 „cielesne”,	 ale	 także	 inne,	 jak	 np.	 „nienawiść,	 spór,	 zawiść,	
wzburzenie	 (...),	 pogoń	 za	 zaszczytami,	niezgoda,	 rozłamy,	 zazdrość”	 (por.	Ga	5,	 19-21).	Wszystko	 to	
stanowi	„uczynki	rodzące	się	z	ciała”.	Tym	niewątpliwie	złym	uczynkom	Paweł	przeciwstawia	„owoce	
ducha”	 takie	 jak:	 „miłość,	 radość,	 pokój,	 cierpliwość,	 uprzejmość,	 dobroć,	 wierność,	 łagodność,	
opanowanie”	(Ga	5,	22	n.).		

W	Pawłowe	przeciwstawienie	„ducha”	i	„ciała”	wpisane	jest	również	przeciwstawienie	„życia”	i	
„śmierci”.	Jest	to	problem	poważny,	gdyż	należy	od	razu	stwierdzić,	że	materializm	jako	system	myślowy,	
w	 każdej	 swojej	 postaci,	 oznacza	 akceptację	 śmierci	 jako	 definitywnego	 kresu	 ludzkiego	 bytowania.	
Wszystko,	 co	 materialne,	 jest	 zniszczalne,	 a	 zatem	 ciało	 ludzkie	 (podobnie	 jak	 i	 zwierzęce)	 jest	
śmiertelne.	 Skoro	 człowiek	 jest	w	 istocie	 swojej	 tylko	 „ciałem”	—	 zatem	 śmierć	 pozostaje	 dla	 niego	
granicą	 i	kresem	nieprzekraczalnym.	W	tym	kontekście	rozumiemy	stwierdzenie,	że	życie	 ludzkie	 jest	
wyłącznie	 „bytowaniem	 ku	 śmierci”.	 Trzeba	 dodać,	 że	 na	 horyzoncie	 współczesnej	 cywilizacji	 —	
zwłaszcza	tej	najbardziej	rozwiniętej	w	sensie	naukowo-technicznym	—	znaki	i	sygnały	śmierci	stały	się	
szczególnie	obecne	i	częste.		


