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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Najświętszej	Trójcy	(B)	
1	Czytanie:	Pwt	4,32-34.39-40;	Ps:	33;	2	Czytanie:	Rz	8,14-17;	Ewangelia:	Mt	28,16-20	
	

Jedenastu	 uczniów	udało	 się	 do	Galilei	 na	 górę,	 tam	 gdzie	 Jezus	 im	polecił.	 A	 gdy	Go	
ujrzeli,	 oddali	Mu	 pokłon.	Niektórzy	 jednak	wątpili.	Wtedy	 Jezus	 zbliżył	 się	 do	 nich	 i	
przemówił	tymi	słowami:	„Dana	Mi	jest	wszelka	władza	w	niebie	i	na	ziemi.	Idźcie	więc	i	
nauczajcie	wszystkie	narody,	udzielając	im	chrztu	w	imię	Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego.	
Uczcie	 je	 zachowywać	wszystko,	 co	wam	przykazałem.	A	 oto	 Ja	 jestem	 z	wami	 przez	
wszystkie	dni,	aż	do	skończenia	świata”.		
	

Uśmiechnięta	Trójca		
W	 niezwykły	 sposób	 o	 Trójcy	 Świętej	 opowiadał	 w	 swoich	 kazaniach	 średniowieczny	 mistyk	
dominikański	Mistrz	Eckhart:	„Ojciec	śmieje	się	do	Syna,	a	Syn	do	Ojca,	śmiech	przynosi	przyjemność,	
przyjemność	 przynosi	 radość,	 a	 radość	 przynosi	miłość”.	 Radość	 i	 szczęście	 Boga	 są	 tak	wielkie,	 że	
pragnie	się	nimi	dzielić	z	ludźmi.	Ojciec,	Syn	i	Duch	Święty	to	wspólnota	radości.	Spójrzmy	tak	dziś	na	
Boga.	Uśmiechnijmy	się	razem	z	Nim	i	do	Niego.	Uśmiech	też	może	się	stać	modlitwą.	Niech	nasze	serca	
się	rozweselą.	Radujmy	się	ze	swoim	Panem	(por.	Mt	25,	21).	
	

Ojcze,	który	mnie	stworzyłeś,	Synu,	który	mnie	odkupiłeś,	Duchu	Święty,	który	mnie	uświęcasz	–		
Boże	jedyny	w	Trójcy	Świętej,		
napełnij	moje	serce	prawdziwą	radością,	a	twarz	moją	rozpromień	uśmiechem,		
by	była	dla	innych	znakiem	Twojej	łaski.	
	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Odpust	parafialny	–	Zesłanie	Ducha	Świętego:	Dziękujemy	wszystkim,	którzy	tak	licznie	wzięli	udział	
oraz	przygotowali	parafialny	odpust	oraz	czuwanie	przed	Zesłaniem	Ducha	Świętego.	 
	

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	dzisiaj	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:	Dzisiaj	 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:	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	 dzisiaj	 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.		
	

I	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	Msza	święta	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	o	godzinie	
19.00.	Spowiedź	i	wystawienie	Najświętszego	Sakramentu	od	godziny	18.00	do	19.00.	Po	Mszy	świętej	
sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	włączenie	się	w	tą	posługę.		
	

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		
29	maja,	wtorek	 wspomnienie	św.	Urszuli	Ledóchowskiej,	dziewicy	
31	maja,	czwartek	 święto	Nawiedzenia	Najświętszej	Maryi	Panny	
1	czerwca,	piątek	 wspomnienie	św.	Justyna,	męczennika	
	

INTENCJE	MSZALNE	
26	MAJA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 1.	W	intencji	bierzmowanych	i	ich	rodzin	
2.	Za	+	Fabiana	–	intencja	od	babci	

27	MAJA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	TRÓJCY	PRZENAJŚWIĘTSZEJ	
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	
1	CZERWCA,	PIĄTEK	

19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	

2	CZERWCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	

3	CZERWCA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	CIAŁA	I	KRWI	CHRYSTUSA	

9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	

12.30	 BASILDON	 +	Ludwik	i	Mina	Probst	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	KWIETNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	 FUNDACJA	JANA	PAWŁA	II	
£	250,46	+	€10,00 £	126,91	 £	72,73	 £	450,10+	€10,00	 £199,09	
	

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	
	
	
Rozważanie	papieża	Benedykta	XVI	podczas	modlitwy	Anioł	Pański	11	czerwca	2006	roku	
Drodzy	Bracia	i	Siostry!	

W	tę	niedzielę	po	Zesłaniu	Ducha	Świętego	obchodzimy	uroczystość	Trójcy	Przenajświętszej.	Dzięki	
Duchowi	Świętemu,	który	pomaga	zrozumieć	słowa	Jezusa	i	prowadzi	do	poznania	całej	prawdy	(por.	J	14,	
26;	16,	13),	wierzący	mogą	poznać,	by	tak	rzec,	bliskość	samego	Boga	i	odkryć,	że	nie	jest	On	nieskończoną	
samotnością,	lecz	jednością	światła	i	miłości,	życiem	dawanym	i	otrzymywanym	w	odwiecznym	dialogu	Ojca	
i	Syna	w	Duchu	Świętym	—	Miłującego,	Miłowanego	i	Miłości,	by	posłużyć	się	słowami	św.	Augustyna.	(…)	

Temu,	 kto	 wierzy,	 cały	 wszechświat	 mówi	 o	 Bogu	 w	 Trójcy	 Jedynym.	 Od	 międzygwiezdnych	
przestrzeni	aż	po	mikroskopijne	cząsteczki	wszystko,	co	 istnieje,	odsyła	do	tego	Bytu,	który	się	objawia	w	
wielości	i	różnorodności	elementów,	niczym	w	wielkiej	symfonii.	Wszystkie	byty	są	uporządkowane	według	
harmonijnej	 siły,	 którą	przez	analogię	można	nazwać	«miłością».	 Lecz	 jedynie	w	osobie	 ludzkiej,	wolnej	 i	
rozumnej,	ten	dynamizm	staje	się	duchowy,	staje	się	miłością	odpowiedzialną,	jako	odpowiedź	dawana	Bogu	
i	bliźniemu	w	szczerym	darze	z	siebie.	W	tej	miłości	człowiek	odkrywa	swą	prawdę	i	swe	szczęście.	Spośród	
różnych	 analogii,	 poprzez	 które	 wierzący	 mogą	 poznać	 coś	 z	 niewysłowionej	 tajemnicy	 Boga	 w	 Trójcy	
Jedynego,	 chciałbym	 tu	wspomnieć	 analogię	 do	 rodziny.	Ma	 ona	 być	wspólnotą	miłości	 i	 życia,	w	 której	
różnice	winny	przyczyniać	się	do	stworzenia	«obrazu	komunii».	

Pośród	 wszystkich	 stworzeń	 arcydziełem	 Trójcy	 Przenajświętszej	 jest	 Maryja	 Dziewica.	 W	 Jej	
pokornym	i	pełnym	wiary	sercu	Bóg	przygotował	sobie	godny	przybytek,	aby	mogła	się	wypełnić	tajemnica	
zbawienia.	W	Niej	miłość	Boża	spotkała	się	z	doskonałą	odpowiedzią,	i	w	Jej	łonie	Jednorodzony	Syn	stał	się	
człowiekiem.	Z	dziecięcą	ufnością	zwróćmy	się	do	Maryi,	abyśmy	z	Jej	pomocą	mogli	czynić	postępy	w	miłości,	
a	nasze	życie	stało	się	hymnem	ku	chwale	Ojca	za	sprawą	Syna	w	Duchu	Świętym.	


