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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego	(B)	
1	Czytanie:	Dz	2,1–11;	Ps:	104;	2	Czytanie:	Ga	5,	16-25;	Ewangelia:	J	15,	26-27;	16,	12-15	
	

Jezus	powiedział	do	swoich	uczniów:	«Gdy	przyjdzie	Paraklet,	którego	Ja	wam	poślę	
od	Ojca,	Duch	Prawdy,	 który	od	Ojca	pochodzi,	On	 zaświadczy	o	Mnie.	Ale	wy	 też	
świadczycie,	 bo	 jesteście	 ze	 Mną	 od	 początku.	 Jeszcze	 wiele	 mam	 wam	 do	
powiedzenia,	 ale	 teraz	 znieść	 nie	 możecie.	 Gdy	 zaś	 przyjdzie	 On,	 Duch	 Prawdy,	
doprowadzi	was	do	całej	prawdy.	Bo	nie	będzie	mówił	od	siebie,	ale	powie	wszystko,	
cokolwiek	usłyszy,	i	oznajmi	wam	rzeczy	przyszłe.	On	Mnie	otoczy	chwałą,	ponieważ	

z	mojego	weźmie	i	wam	objawi.	Wszystko,	co	ma	Ojciec,	jest	moje.	Dlatego	powiedziałem,	że	z	mojego	
weźmie	i	wam	objawi».		
	

Duch	Wspomożyciel		
Człowiek	uczy	się	przez	całe	życie.	Z	wiarą	jest	podobnie.	Jeśli	staramy	się	żyć	blisko	Boga,	dojrzewamy	
w	poznaniu	siebie	 i	świata	w	świetle	wiary.	Coraz	bardziej	 też	odkrywamy,	że	poznawanie	Boga	 jest	
największą	przygodą	życia.	Ten	rozwój	wiary	nie	kończy	się	na	ziemi,	bo	naszą	prawdziwą	ojczyzną	jest	
niebo.	W	dojrzewaniu	wiary	Bóg	nie	zostawia	nas	samych.	Duch	Święty	czuwa	zarówno	nad	każdym	z	
nas,	 jak	 i	 nad	 całą	 wspólnotą	 wierzących.	 Sprawia,	 że	 trwamy	 w	 jednej	 wierze.	 Uczy	 nas	 boskiego	
sposobu	porozumiewania	–	języka	miłości.	Dba,	byśmy	rozumieli	poznawaną	prawdę,	i	wciąż	objawia	
nam	Chrystusa.	
Przybądź,	Duchu	Święty,	Duchu	Prawdy,	i	poprowadź	mnie	do	całej	prawdy.		
Wlej	w	moje	serce	miłość	i	spraw,	bym	coraz	bardziej	upodabniał	się	do	Chrystusa.	
	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Odpust	 parafialny	 –	 Zesłanie	 Ducha	 Świętego:	 Dzisiaj	 przeżywamy	 w	 naszej	 parafii	 święto	
patronalne	–	Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego.	To	dzień,	w	którym	prosimy	o	dary	Ducha	Świętego	
i	otwieramy	się	na	 Jego	działanie.	Owocem	tego	 jest	pojednanie,	pokój	 i	miłość.	Dzisiaj	można	 także	
uzyskać	odpust	zupełny	pod	zwyczajnymi	warunkami:	łaska	uświęcająca	uzyskana	poprzez	przyjęcie	
sakramentu	 pojednania,	 Komunia	 święta,	 wolność	 od	 przywiązania	 do	 jakiegokolwiek	 grzechu,	
modlitwa	Ojcze	nasz,	Wierzę	w	Boga	oraz	dowolna	modlitwa	w	intencjach	Ojca	świętego.	 
	

Składka	na	Fundację	 Jana	Pawła	II:	Dzisiaj	zbieramy	drugą	 tacę	na	pomoc	w	kształceniu	ubogiej	 i	
zdolnej	młodzieży	w	Polsce.		
	

Bierzmowanie	w	Southend:	26	maja	na	Mszy	o	18.30	grupa	młodzieży	otrzyma	dar	Ducha	Świętego	w	
sakramencie	bierzmowania.	Szafarzem	sakramentu	będzie	ks.	prałat	Stefan	Wylężek,	Rektor	Polskiej	
Misji	 Katolickiej	 w	 Anglii	 i	 Walii.	 Zapraszamy	 na	 tą	 uroczystość.	 Po	 Mszy	 będzie	 spotkanie	
bierzmowanych	i	rodzin	z	księdzem	Rektorem	w	sali	parafialnej.		
	

Piknik	 parafialny:	 Zapraszamy	 wszystkich	 parafian	 i	 nie	 tylko	 na	 pierwszy	 w	 tym	 roku	 piknik	
parafialny.	Odbędzie	się	on	w	niedzielę	27	maja.	Rozpoczęcie	o	12	.00w	East	Beach	Shoeburyness.	W	
programie	piłka	siatkowa	dla	dorosłych	oraz	zabawy	dla	dzieci.	Dostępny	będzie	także	grill	oraz	inne	
przekąski	oraz	napoje	i	słodycze.	Zapraszamy	do	spędzenia	wolnego	czasu	w	miłej	atmosferze	i	przy	
pięknej	pogodzie.		
	

Pierwsza	Komunia	święta	w	Chelmsford:	Za	tydzień	27	maja	na	Mszy	świętej	o	16.00	w	Chelmsford	
odbędzie	się	I	Komunia	święta.	To	wielka	radość,	że	grupa	dzieci	będzie	mogła	przyjmować	Jezusa	w	
Sakramencie	Eucharystii.	Otoczmy	je	oraz	ich	rodziny	serdeczną	modlitwą.		
	

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.	Zapraszamy	
	

Boże	Ciało	w	Chelmsford:	Obchodzone	jest	w	niedzielę	3	czerwca.	Parafia	angielska	organizuje	jednak	
procesję	 tydzień	wcześniej,	 czyli	27	maja.	Wyrusza	ona	o	15.00	spod	budynku	szkoły	obok	kościoła.	
Zapraszamy	do	włączenia	się	parafian.	Uczcijmy	razem	ze	wspólnotą	angielską	Jezusa	ukrytego	w	białej	
Hostii	przemierzając	ulice	miasta	Chelmsford.		
	



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		
21	maja,	poniedziałek	 święto	Najświętszej	Maryi	Panny,	Matki	Kościoła	
24	maja,	czwartek	 święto	Jezusa	Chrystusa,	Najwyższego	i	Wiecznego	Kapłana	
26	maja,	sobota	 wspomnienie	św.	Filipa	Nereusza,	kapłana	
	

INTENCJE	MSZALNE	
18	MAJA,	SOBOTA,	CZUWANIE	PRZED	UROCZYSTOŚCIĄ	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO	

18.00	 WESTCLIFF	 +	Fabian	Kacica	

19	MAJA,	SOBOTA,	CZUWANIE	PRZED	UROCZYSTOŚCIĄ	ZESŁANIA	DUCHA	ŚWIĘTEGO	

9.00	 SOUTHEND	 W	intencji	Borysa	z	okazji	chrztu	świętego	

16.00	 CHELMSFORD	 Za	syna	Jacka	o	powrót	do	Boga	

26	MAJA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
27	MAJA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 +	Marta	Koper	w	1	rocznicę	śmierci		
–	intencja	od	córek	Aleksandry	z	rodziną	i	Haliny	z	rodziną	

16.00	 CHELMSFORD	 Za	Agnieszkę	o	Boże	błogosławieństwo		
w	zdaniu	egzaminów	maturalnych	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	KWIETNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	I	PRITTLEWELL	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	56,18	 £	394,78	 £	74,11	 £	525,07	
	

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)	
		

Modlitwa 
		

  Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać - w swej najprostszej i najpowszechniejszej 
zarazem postaci - w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, 
tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko 
rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak 
rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka. Czytamy 
u św. Łukasza: „Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż 
bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą!” (Łk 11, 13). 
		

  Naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest modlitwa. W wielu ludziach i wielu wspólnotach 
dojrzewa świadomość, że przy całym zawrotnym postępie cywilizacji naukowo-technicznej, niezależnie 
od rzeczywistych zdobyczy i osiągnięć, człowiek jest zagrożony i ludzkość jest zagrożona. Wobec tego 
zagrożenia — więcej, w doświadczeniu groźnego upadku duchowego człowieka — osoby i wspólnoty, 
jakby wiedzione wewnętrznym zmysłem wiary, szukają mocy, która zdolna jest człowieka podźwignąć, 
wyzwolić go od siebie samego i z jego błędów i pomyłek, które czynią szkodliwymi nawet owe osiągnięcia. 
I tak, odkrywają oni modlitwę, a w, niej objawia się Duch, który „przychodzi z pomocą naszej słabości”. 
W ten sposób czasy, w których żyjemy, zbliżają wielu ludzi do Ducha Świętego przez powrót do modlitwy. 


