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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa	(B)	
1	Czytanie:	Wj	24,3-8;	Ps:	116;	2	Czytanie:	Hbr	9,11-15;	Ewangelia:	Mk	14,12-16.22-26	
	

W	 pierwszy	 dzień	 Przaśników,	 kiedy	 ofiarowano	 Paschę,	 zapytali	 Jezusa	 Jego	
uczniowie:	 „Gdzie	chcesz,	abyśmy	poszli	poczynić	przygotowania,	żebyś	mógł	spożyć	
Paschę?”	I	posłał	dwóch	spośród	swoich	uczniów	z	tym	poleceniem:	„Idźcie	do	miasta,	
a	spotka	się	z	wami	człowiek,	niosący	dzban	wody.	Idźcie	za	nim	i	tam,	gdzie	wejdzie,	
powiedzcie	gospodarzowi:	«Nauczyciel	pyta:	Gdzie	jest	dla	Mnie	izba,	w	której	mógłbym	
spożyć	Paschę	z	moimi	uczniami?»	On	wskaże	wam	na	górze	salę	dużą,	usłaną	i	gotową.	
Tam	przygotujcie	dla	nas”.	Uczniowie	wybrali	się	i	przyszli	do	miasta,	gdzie	znaleźli,	tak	

jak	im	powiedział,	i	przygotowali	Paschę.	A	gdy	jedli,	wziął	chleb,	odmówił	błogosławieństwo,	połamał	
go	i	dał	im	mówiąc:	„Bierzcie,	to	jest	Ciało	moje”.	Potem	wziął	kielich	i	odmówiwszy	dziękczynienie	dał	
im,	i	pili	z	niego	wszyscy.	I	rzekł	do	nich:	„To	jest	moja	Krew	Przymierza,	która	za	wielu	będzie	wylana.	
Zaprawdę	powiadam	wam:	Odtąd	nie	będę	już	pił	z	owocu	winnego	krzewu	aż	do	owego	dnia,	kiedy	pić	
go	będę	nowy	w	królestwie	Bożym”.	Po	odśpiewaniu	hymnu	wyszli	w	stronę	Góry	Oliwnej.	
	

Święto	Eucharystii		
Powtarzamy	dziś	za	św.	Tomaszem	z	Akwinu:	„Wielbię	Twój	Majestat	skryty	w	Hostii	tej”.	W	czym	Bóg	
mógłby	lepiej	się	ukryć	niż	w	okruszynie	chleba	i	kropli	wina?	Eucharystia	to	wielki	sakrament	pokory	
Boga.	Wszechmogący	 Stwórca	 i	 Zbawiciel	 ukrył	 się	 pod	 postacią	 codziennego	 pokarmu,	 by	 stać	 się	
jeszcze	bardziej	Bogiem	z	nami	i	dla	nas.	W	uroczystość	Bożego	Ciała	wychodzimy	na	ulice	miast	i	wsi,	
by	 publicznie	 wyznać	 wiarę	 w	 Niego.	 Staramy	 się	 robić	 to	 jak	 najpiękniej,	 stąd	 dekoracje,	 śpiew,	
odświętne	stroje.	Jednak	to	wszystko	ma	sens	tylko	wówczas,	gdy	przyjmiemy	Pana	i	przyznamy	się	do	
Niego	najpierw	w	naszych	sercach.	One	są	tym	miejscem,	do	którego	Chrystus	bardzo	pragnie	przyjść	i	
uczynić	w	nim	swoje	mieszkanie.	
Jezu	Chryste,	pragnę	bardzo,	byś	jak	najczęściej	przychodził	do	mojego	serca	i	w	nim	zamieszkiwał.	Usuń	
mocą	swej	łaski	to,	co	się	temu	sprzeciwia,	wzmocnij	moją	wiarę	i	rozpal	miłość.	
	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Boże	 Ciało:	 Dzisiaj	 Kościół	 Katolicki	 w	 Anglii	 przeżywa	 uroczystość	 Najświętszego	 Ciała	 i	 Krwi	
Chrystusa.		
	

Piknik	 parafialny:	 Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 zorganizowali	 parafialny	 piknik	 nad	 morzem	 w	
Shoeburyness.	Szczególne	podziękowania	dla	sponsorów	nagród	loterii	fantowej.	Był	to	dobry	czas	dla	
wszystkich	tak	licznie	przybyłych	parafian.	Kolejny	piknik	będzie	24	czerwca.		
	

Pierwsze	Komunie	święte	oraz	bierzmowanie	w	naszej	parafii:	Zakończyliśmy	przygotowanie	do	
sakramentu	pokuty	i	Eucharystii	oraz	bierzmowania	w	naszych	ośrodkach.	W	maju	odbyły	się	uroczyste	
Msze	 święte,	 w	 czasie	 których	 dzieci	 i	 młodzież	 przyjęła	 sakramenty.	 Bardzo	 serdecznie	 dziękuję	
wszystkim,	 którzy	 brali	 udział	 w	 przygotowaniach	 i	 pomagali	 zorganizować	 liturgie.	 Do	 I	 Komunii	
świętej	przystąpiło	we	wszystkich	ośrodkach	39	dzieci,	a	do	bierzmowania	11	młodych	osób.		
	

Spotkanie	z	cyklu	Wiara	i	Życie:	W	najbliższą	środę	6	czerwca	o	godzinie	19.00	w	Westcliff	kolejne	
spotkanie	modlitewno-biblijne.	Zapraszamy.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
5	czerwca,	wtorek	 wspomnienie	św.	Bonifacego,	biskupa	i	męczennika	
8	czerwca,	piątek	 Uroczystość	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa	
9	czerwca,	sobota	 wspomnienie	Niepokalanego	Serca	Maryi	
	

INTENCJE	MSZALNE	
2	CZERWCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	

3	CZERWCA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	NAJŚWIĘTSZEGO	CIAŁA	I	KRWI	CHRYSTUSA	



9.00	 SOUTHEND	 +	Fabian	Kacica	–	od	Babci	i	rodziny	

12.30	 BASILDON	 +	Ludwik	i	Mina	Probst	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

4	CZERWCA,	PONIEDZIAŁEK	

12.15	 SOUTHEND	 +	Fabian	Kacica	–	Msza	pogrzebowa	

9	CZERWCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 +	Roman	i	Stanisław	Oraczko	
10	CZERWCA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 W	intencji	Roberta	Mirgii	z	okazji	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	KWIETNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	111,07 £	147,93	 £	113,30	 £	372,30	
	

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 kazania abpa Marka Jędraszewskiego podczas procesji Bożego Ciała 2017  
na Rynku Głównym w Krakowie 
	

Nie wolno nam, Moi Drodzy, lekceważyć III Przykazania Dekalogu, które nakazuje „Dzień święty 
święcić”. Jest to sprawa, która dotyczy nie tylko osób wierzących, ale całego naszego 
społeczeństwa. Chodzi bowiem o to, aby w imię solidaryzmu społecznego wszystkim zapewnić 
możliwość niedzielnego odpoczynku, który pozwala na godne przeżycie niedzieli w kręgach 
rodzinnych i przyjacielskich. Wiemy przecież, jak bardzo wiele dzieci cierpi z tego powodu, że ich 
rodzice, zwłaszcza ojcowie, nie mają dla nich czasu nawet w świąteczne dni. Jakżeż w tym świetle 
wymownie brzmi tytuł IV Rozdziału Listu apostolskiego Dies Domini św. Jana Pawła Wielkiego z 
1998 roku: Dies hominis – „Dzień człowieka. Niedziela dniem radości, odpoczynku i solidarności”. 
Chodzi zatem o to, „aby – jak rok temu w Piekarach Śląskich mówił metropolita katowicki, ksiądz 
arcybiskup Wiktor Skworc – niedzielę zwrócić człowiekowi. Każdemu człowiekowi. Bo niedziela nie 
jest luksusem, ekskluzywnym zbytkiem najbogatszych. Niedziela jest dla każdego... Jest to 
wartość niesprzedawalna, a państwo powinno ją chronić prawem, jako fundamentalne społeczne 
spoiwo, jak świętość!”.  
	

Jest jeszcze inna droga zaparcia się własnego człowieczeństwa – jest nią Kainowe pytanie „Czyż 
jestem stróżem brata mego?” (Rdz 4, 9). Nabiera ono szczególnie tragicznego wyrazu, gdy odnosi 
się do człowieka najbardziej bezbronnego, ukrytego w łonie swej matki, którego niektórzy dorośli 
nie chcą być stróżami. W świetle obecnej pośród nas Miłości Bożej, ukrytej w Najświętszym 
Sakramencie, winniśmy po raz kolejny przypomnieć sobie, a jeszcze bardziej upomnieć się wobec 
świata o konieczność obrony życia dzieci jeszcze nienarodzonych. Z miłości Boga do człowieka 
wynika bowiem przeogromna wartość każdego ludzkiego życia w każdej fazie jego istnienia. Jeśli 
bowiem Bóg tak bardzo umiłował każdego z nas, iż wydał za nas Swego Syna, to i my powinniśmy 
kochać swych braci miłością ofiarną i aż do końca. Miarą naszego człowieczeństwa jest nasza 
fundamentalna nieobojętność na los drugiego człowieka, zwłaszcza tego niewinnego i całkowicie 
bezbronnego. Musimy być i czuć się odpowiedzialnymi za życie każdego człowieka – w tym za życie 
dzieci jeszcze nie narodzonych, które żyją pod sercami swych matek i które oczekują od nich serca 
przepełnionego miłością. Odnosi się to także do tych dzieci, które są dotknięte biologicznymi 
wadami. W imię eugeniki nie wolno nikogo pozbawiać życia! Jest to sprawa nie tylko pewnej 
wrażliwości społecznej, która w odniesieniu do tych zagadnień nieustannie się, na szczęście, 
pogłębia w naszym Kraju. Jest to sprawa także naszego państwa, które musi jednoznacznie stanąć 
w ich obronie, a rodziców tych dzieci wspierać w ich trudach rodzicielskich i wychowawczych. 
Wolna, suwerenna i sprawiedliwa Polska, to Polska, która stoi na straży życia swoich dzieci. 
Wszystkich dzieci! 


