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LITURGIA	NIEDZIELI	–	10	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Rdz	3,9-15;	Ps:	130;	2	Czytanie:	2	Kor	4,13-5,1;	Ewangelia:	Mk	3,20-35	
	

	Jezus	 przyszedł	 z	 uczniami	 swoimi	 do	 domu,	 a	 tłum	 znów	 się	
zbierał,	 tak	 że	 nawet	 posilić	 się	 nie	mogli.	 Gdy	 to	 posłyszeli	 Jego	
bliscy,	 wybrali	 się,	 żeby	 Go	 powstrzymać.	 Mówiono	 bowiem	 :	
„Odszedł	od	zmysłów”.	Natomiast	uczeni	w	Piśmie,	którzy	przyszli	
z	Jerozolimy,	mówili:	„Ma	Belzebuba	i	przez	władcę	złych	duchów	
wyrzuca	złe	duchy”.	Wtedy	przywołał	 ich	do	siebie	 i	mówił	 im	w	
przypowieściach:	«Jak	może	szatan	wyrzucać	szatana?	 Jeśli	 jakieś	

królestwo	wewnętrznie	jest	skłócone,	takie	królestwo	nie	może	się	ostać.	I	jeśli	dom	wewnętrznie	jest	
skłócony,	to	taki	dom	nie	będzie	mógł	się	ostać.	Jeśli	więc	szatan	powstał	przeciw	sobie	i	wewnętrznie	
jest	skłócony,	to	nie	może	się	ostać,	lecz	koniec	z	nim.	Nie,	nikt	nie	może	wejść	do	domu	mocarza	i	sprzęt	
mu	 zagrabić,	 jeśli	mocarza	wpierw	nie	 zwiąże	 i	wtedy	dom	 jego	 ograbi.	 Zaprawdę	powiadam	wam:	
wszystkie	grzechy	bluźnierstwa,	których	by	się	ludzie	dopuścili,	będą	im	odpuszczone.	Kto	by	jednak	
zbluźnił	 przeciw	 Duchowi	 Świętemu,	 nigdy	 nie	 otrzyma	 odpuszczenia,	 lecz	 winien	 jest	 grzechu	
wiecznego».	Mówili	bowiem:	„Ma	ducha	nieczystego”.	Tymczasem	nadeszła	Jego	Matka	i	bracia	i	stojąc	
na	 dworze,	 posłali	 po	 Niego,	 aby	 Go	 przywołać.	 Właśnie	 tłum	 ludzi	 siedział	 wokół	 Niego,	 gdy	 Mu	
powiedzieli:	„Oto	Twoja	Matka	i	bracia	na	dworze	pytają	się	o	Ciebie”.	Odpowiedział	im:	„Któż	jest	moją	
matką	 i	 którzy	 są	 braćmi?”	 I	 spoglądając	 na	 siedzących	wokoło	Niego	 rzekł:	 „Oto	moja	matka	 i	moi	
bracia.	Bo	kto	pełni	wolę	Bożą,	ten	Mi	jest	bratem,	siostrą	i	matką”.	
	

Dialog		
Królestwo	wewnętrznie	skłócone	nie	może	się	ostać.	Podobnie	jest	z	małżeństwem	i	rodziną.	Dlatego	
tak	ważny	 jest	dialog.	On	pozwala	wzrastać	 i	 rozwijać	 się	miłości,	 a	w	 sytuacjach	 trudnych	 staje	 się	
ratunkiem.	 Pierwszym	 warunkiem	 udanego	 dialogu	 jest	 znalezienie	 czasu	 dla	 siebie.	 Następnym	 –	
cierpliwe	wysłuchanie	drugiej	strony,	danie	jej	szansy	powiedzenia	wszystkiego,	co	uważa	za	ważne.	
Trzeba	 umieć	 powstrzymać	 swój	 język,	 który	 od	 razu	 rwie	 się,	 by	wyrażać	własne	 opinie,	 rady,	 by	
krytykować.	Bywają	osoby,	które	zdają	się	wszystko	wiedzieć	najlepiej.	Trudno	z	nimi	rozmawiać,	bo	
nie	potrafią	słuchać.	Dialog	wymaga	od	partnerów	okazania	sobie	wzajemnego	szacunku,	cierpliwości	i	
przekonania,	że	druga	osoba	ma	mi	coś	ważnego	do	przekazania,	a	ja	chcę	to	koniecznie	usłyszeć.	
	

Duchu	Święty,	Ty	jesteś	więzią	miłości	łączącą	Ojca	i	Syna,		
a	działając	w	moim	sercu,	pomagasz	mi	budować	jedność	z	bliźnimi.		
Pomóż	mi	ze	sobą	rozmawiać.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Piknik	 parafialny:	 Odbędzie	 się	 w	 niedzielę	 17	 czerwca	 jak	 zawsze	 w	 East	 Beach	 Shyburyness.	
Rozpoczęcie	o	godzinie	12.00.	Zapraszamy	wszystkich	parafian	i	nie	tylko	do	wspólnego	odpoczynku,	
przy	dobrej	pogodzie.	Będziemy	grać	w	siatkówkę,	jeść	pyszne	grillowane	mięska	oraz	słodkie	polskie	
wypieki.	Mile	widziany	każdy.	Do	zobaczenia.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
11	czerwca,	poniedziałek	 wspomnienie	św.	Barnaby,	Apostoła	
13	czerwca,	środa	 wspomnienie	św.	Antoniego,	kapłana	i	doktora	Kościoła	
14	czerwca,	czwartek	 wspomnienie	św.	Michała	Kozala,	biskupa	i	męczennika	
	

INTENCJE	MSZALNE	
9	CZERWCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 +	Roman	i	Stanisław	Oraczko,	+	Fabian	Kacica	
10	CZERWCA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 W	intencji	Roberta	Mirgii	z	okazji	chrztu	świętego	



16.00	 CHELMSFORD	 O	zdrowie	dla	Paulinki	
16	CZERWCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 +	Joan	w	miesiąc	po	śmierci	
3	CZERWCA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	

16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	3	CZERWCA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	64,44 £	98,90	 £	75,25	 £	83,50	 £	322,09	
	

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	
	
	

	
Fragment	Listu	Ojca	świętego	Jana	Pawła	II	do	ordynariusza	Lyonu	
z	okazji	100-lecia	poświęcenia	ludzkości	Najświętszemu	Sercu	Pana	Jezusa	
	
	
	

Gdy	 zbliża	 się	 trzecie	 tysiąclecie,	 «miłość	 Chrystusa	 przynagla	
nas»	 (2	Kor	5,	14),	abyśmy	pomagali	 innym	poznawać	 i	kochać	
Zbawiciela,	 który	 wylał	 swoją	 krew	 za	 ludzi.	 «Za	 nich	 Ja	
poświęcam	w	ofierze	samego	siebie,	aby	 i	oni	byli	uświęceni	w	
prawdzie»	 (J	 17,	 19).	 Usilnie	 zachęcam	 zatem	 wiernych,	 aby	
adorowali	 Chrystusa	 obecnego	 w	 Najświętszym	 Sakramencie	

Ołtarza,	 pozwalając	 Mu	 uzdrawiać	 nasze	 sumienia,	 oczyszczać	 nas,	 oświecać	 i	 jednoczyć.	 Ze	
spotkania	z	Nim	chrześcijanie	zaczerpną	siły	potrzebne	do	życia	duchowego	 i	do	realizacji	swojej	
misji	 w	 świecie.	 Trwając	 bowiem	 w	 zjednoczeniu	 serc	 z	 Boskim	 Nauczycielem	 i	 odkrywając	
nieskończoną	miłość	Ojca,	staną	się	prawdziwymi	czcicielami	w	duchu	i	w	prawdzie.	Ich	wiara	ożywi	
się,	oni	zaś	wnikną	w	tajemnicę	Boga	i	zostaną	głęboko	przemienieni	przez	Chrystusa.	W	chwilach	
doświadczeń	 i	 radości	 będą	 upodobniać	 swoje	 życie	 do	 tajemnicy	 krzyża	 i	 zmartwychwstania	
Zbawiciela	(por.	Gaudium	et	spes,	10).	Każdego	dnia	będą	się	coraz	bardziej	stawać	synami	w	Synu.	
Wówczas	 dzięki	 nim	 miłość	 będzie	 się	 rozlewać	 w	 ludzkich	 sercach,	 aby	 mogło	 wzrastać	 Ciało	
Chrystusa,	 którym	 jest	 Kościół,	 oraz	 by	 powstawało	 społeczeństwo	 sprawiedliwości,	 pokoju	 i	
braterstwa.	 Staną	 się	 orędownikami	 całej	 ludzkości,	 bo	 każda	 dusza,	 która	 wznosi	 się	 ku	 Bogu,	
wznosi	ku	Niemu	także	świat	i	w	tajemniczy	sposób	przyczynia	się	do	zbawienia,	ofiarowanego	nam	
bezinteresownie	przez	Ojca	niebieskiego.	
	

Wzywam	 zatem	wszystkich	wiernych,	 aby	 nadal	 gorliwie	 pielęgnowali	 kult	Najświętszego	
Serca	 Pana	 Jezusa,	 przystosowując	 go	 do	 naszych	 czasów,	 ażeby	 dzięki	 temu	mogli	 nieustannie	
czerpać	z	jego	niezgłębionych	bogactw	i	umieli	z	radością	na	nie	odpowiadać,	miłując	Boga	i	braci,	
znajdując	pokój,	wchodząc	na	drogę	pojednania	i	umacniając	swą	nadzieję,	że	kiedyś	będą	żyć	pełnią	
Boga	we	wspólnocie	 ze	wszystkimi	 świętymi	 (por.	 Litania	 do	Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa).	
Również	następnym	pokoleniom	należy	zaszczepić	pragnienie	spotkania	Pana,	wpatrywania	się	w	
Niego,	aby	potrafiły	odpowiedzieć	na	wezwanie	do	świętości	i	mogły	odkryć	swoją	szczególną	misję	
w	Kościele	i	w	świecie,	realizując	w	ten	sposób	swe	powołanie	chrzcielne	(por.	Lumen	gentium,	10).	
Istotnie	 bowiem,	 «miłość	 Boża,	 bezcenny	 dar	 Serca	 Chrystusa	 i	 Jego	 Ducha»	 zostaje	 udzielona	
ludziom,	aby	i	oni	z	kolei	stawali	się	świadkami	miłości	Boga	(Pius	XII,	encyklika	Haurietis	aquas,	III).	


