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LITURGIA	NIEDZIELI	–	13	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Mdr	1,13-15;2,23-24;	Psalm:	30;	2	Czytanie:	2	Kor	8,7.9.13-15;	Ewangelia:	Mk	5,21-43	
	

Gdy	Jezus	przeprawił	się	z	powrotem	łodzią	na	drugi	brzeg,	zebrał	się	wielki	tłum	
wokół	 Niego,	 a	 On	 był	 jeszcze	 nad	 jeziorem.	 Wtedy	 przyszedł	 jeden	 z	
przełożonych	 synagogi,	 imieniem	 Jair.	 Gdy	Go	 ujrzał,	 upadł	Mu	do	nóg	 i	 prosił	
usilnie:	„Moja	córeczka	dogorywa,	przyjdź	i	połóż	na	nią	ręce,	aby	ocalała	i	żyła”.	
Poszedł	więc	z	nim,	a	wielki	 tłum	szedł	za	Nim	 i	zewsząd	Go	ściskali.	A	pewna	
kobieta	od	dwunastu	lat	cierpiała	na	upływ	krwi.	Wiele	przecierpiała	od	różnych	

lekarzy	 i	 całe	 swe	mienie	wydała,	a	nic	 jej	nie	pomogło,	 lecz	miała	 się	 jeszcze	gorzej.	 Słyszała	ona	o	
Jezusie,	więc	zbliżyła	się	z	tyłu	między	tłumem	i	dotknęła	się	Jego	płaszcza.	Mówiła	bowiem:	„Żebym	się	
choć	 Jego	 płaszcza	 dotknęła,	 a	 będę	 zdrowa”.	 Zaraz	 też	 ustał	 jej	 krwotok	 i	 poczuła	 w	 ciele,	 że	 jest	
uzdrowiona	z	dolegliwości.	 Jezus	 także	poznał	zaraz	w	sobie,	że	moc	wyszła	od	Niego.	Obrócił	się	w	
tłumie	 i	 zapytał:	 „Kto	dotknął	 się	mojego	płaszcza?”	Odpowiedzieli	Mu	uczniowie:	 „Widzisz,	 że	 tłum	
zewsząd	Cię	ściska,	a	pytasz:	«Kto	się	Mnie	dotknął?»”.	On	jednak	rozglądał	się,	by	ujrzeć	tę,	która	to	
uczyniła.	Wtedy	kobieta	przyszła	zalękniona	i	drżąca,	gdyż	wiedziała,	co	się	z	nią	stało,	upadła	przed	
Nim	i	wyznała	Mu	całą	prawdę.	On	zaś	rzekł	do	niej:	„Córko,	twoja	wiara	cię	ocaliła,	idź	w	pokoju	i	bądź	
uzdrowiona	ze	swej	dolegliwości”.	Gdy	On	 jeszcze	mówił,	przyszli	 ludzie	od	przełożonego	synagogi	 i	
donieśli:	„Twoja	córka	umarła,	czemu	jeszcze	trudzisz	Nauczyciela?”	Lecz	Jezus	słysząc,	co	mówiono,	
rzekł	przełożonemu	synagogi:	„Nie	bój	się,	tylko	wierz”.	I	nie	pozwolił	nikomu	iść	z	sobą	z	wyjątkiem	
Piotra,	 Jakuba	 i	 Jana,	 brata	 Jakubowego.	 Tak	 przyszli	 do	 domu	 przełożonego	 synagogi.	 Wobec	
zamieszania,	płaczu	i	głośnego	zawodzenia	wszedł	i	rzekł	do	nich:	«Czemu	robicie	zgiełk	i	płaczecie?	
Dziecko	nie	umarło,	tylko	śpi».	I	wyśmiewali	Go.	Lecz	On	odsunął	wszystkich,	wziął	z	sobą	tylko	ojca,	
matkę	dziecka	oraz	tych,	którzy	z	Nim	byli,	i	wszedł	tam,	gdzie	dziecko	leżało.	Ująwszy	dziewczynkę	za	
rękę,	rzekł	do	niej:	„Talitha	kum”,	to	znaczy:	„Dziewczynko,	mówię	ci,	wstań”.	Dziewczynka	natychmiast	
wstała	 i	 chodziła,	miała	 bowiem	 dwanaście	 lat.	 I	 osłupieli	wprost	 ze	 zdumienia.	 Przykazał	 im	 też	 z	
naciskiem,	żeby	nikt	o	tym	nie	wiedział,	i	polecił,	aby	jej	dano	jeść.	
	

Lekcja	cierpienia		
Choroba,	ból,	śmierć	kogoś	bliskiego	–	te	 i	 inne	oblicza	cierpienia	wywołują	sprzeciw.	Buntujemy	się	
przeciwko	 nim,	 a	 czasem	 przeciw	 Bogu,	 doszukując	 się	 Jego	 winy.	 Gdyby	 można	 było	 cierpienie	
przeżywać	 w	 inny	 sposób,	 ze	 spokojem	 czy	 radością,	 przestałoby	 być	 cierpieniem.	 Niezgoda	 na	
cierpienie	 odkrywa	 słabość,	 obnaża	 bezradność,	 upokarza.	 I	 dlatego	 cierpiące	 osoby	 nierzadko	
doświadczają	oczyszczenia	w	wierze.	Być	może	w	taki	sposób	działa	Bóg,	usuwając	to	wszystko,	co	w	
nas	przysłania	Jego	samego.	Jezus	podczas	ziemskiego	życia	nie	unikał	cierpiących	ludzi.	Spotkania	z	
nimi	pokazują,	w	jaki	sposób	Bóg	wychodzi	naprzeciw	człowiekowi	w	jego	biedzie.	
Panie	Jezu	Chryste,	pomóż	mi	w	chwili	próby.	Bądź	blisko,	kiedy	cierpię,	bo	wierzę,	że	tylko	z	Tobą	i	w	Tobie	
mogę	odnaleźć	samego	siebie.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Spotkanie	dzieci:	 Zapraszamy	wszystkie	dzieci	na	 spotkanie,	 które	odbędzie	 się	7	 lipca	w	sobotę	o	
16.00	w	sali	parafialnej	przy	kościele	w	Westcliff.	Tematem	spotkania	będzie	„Stworzenie”.	W	programie	
malowanie	plakatów	i	śpiew.	Spotkania	te	będą	odbywały	się	systematycznie.	Chcemy,	aby	przy	naszej	
parafii	zaczęła	działać	grupa	dzieci	-	chłopców	i	dziewczynek,	których	łączyć	będzie	wspólna	modlitwa,	
śpiew	i	zabawa.	Zapraszamy.		
	

Spotkanie	z	cyklu	Wiara	i	Życie:	W	najbliższą	środę	20	czerwca	o	godzinie	19.00	w	Westcliff	kolejne	
spotkanie	modlitewno-biblijne.	Zapraszamy.		
	

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.	
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
3	lipca,	wtorek	 święto	św.	Tomasza	Apostoła	



6	lipca,	piątek	 wspomnienie	bł.	Marii	Teresy	Ledóchowskiej,	dziewicy	
	

INTENCJE	MSZALNE	
30	CZERWCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	

1	LIPCA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 +Fabian	Kacica	–	intencja	od	babci	i	rodziców	

12.30	 BASILDON	 Za	zmarłych	z	rodziny	Michta	i	Sendybył	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

7	LIPCA,	SOBOTA	

18.00	 WESTCLIFF	 Za	Alexa	o	powrót	do	zdrowia	
8	LIPCA,	NIEDZIELA	

9.00	 SOUTHEND	 +Mieczysław	Staszel	–	w	10	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	24	CZERWCA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	 OFIARA	DLA	PAPIEŻA	(ŚWIĘTOPIETRZE)	
£	75,25 £	163,40	 £	68,10	 £	306,75	 £	88,19	
	

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	rozważania	papieża	Franciszka	przed	modlitwą	Anioł	Pański,	29	czerwca	2018	
	

Chciałbym	rozważyć	fragment	Ewangelii	 (por.	Mt	16,13-19),	 jaki	w	to	święto	proponuje	
nam	liturgia.	Jest	w	nim	opowiedziane	wydarzenie	mające	fundamentalne	znaczenie	dla	
naszej	pielgrzymki	wiary.	Chodzi	o	dialog,	w	którym	Jezus	stawia	swoim	uczniom	pytanie	
odnośnie	 do	 swojej	 tożsamości.	 Najpierw	 pyta:	 „Za	 kogo	 ludzie	 uważają	 Syna	
Człowieczego?”(w.	 13).	 A	 następnie	 stawia	 im	 wprost	 pytanie:	 „A	 wy	 za	 kogo	 Mnie	
uważacie?”(w.	 15).	 Poprzez	 te	 dwa	pytania	 Jezus	 zdaje	 się	mówić,	 że	 czym	 innym	 jest	

pójście	za	bieżącą	opinią,	a	czym	innym	spotkanie	Jego	i	otwarcie	się	na	Jego	tajemnicę:	tam	odkrywa	się	
prawdę.	Opinia	obiegowa	zawiera	odpowiedź	prawdziwą,	 lecz	częściową.	Piotr,	a	wraz	z	nim	Kościół	dnia	
wczorajszego,	dzisiejszego	i	wszystkich	czasów	wypowiada,	z	pomocą	Bożej	łaski	prawdę:	„Ty	jesteś	Mesjasz,	
Syn	Boga	żywego”	(w.	16).	
	

Na	przestrzeni	wieków	świat	określał	Jezusa	na	różne	sposoby:	wielki	prorok	sprawiedliwości	i	miłości;	mądry	
nauczyciel	 życia;	 rewolucjonista;	 marzyciel	 marzeń	 Boga	 i	 tak	 dalej…	 Wiele	 pięknych	 wyobrażeń.	 W	
zamieszaniu	 tych	 i	 innych	 hipotez	 wyłania	 się	 także	 i	 dziś	 proste	 i	 wyraźne	 wyznanie	 Szymona	 Piotra,	
człowieka	pokornego	i	pełnego	wiary:	„Ty	jesteś	Mesjasz,	Syn	Boga	żywego”(w.	16).	Jezus	jest	Synem	Boga:	
dlatego	jest	On	wiecznie	żywy,	tak	 jak	wiecznie	żywy	jest	Jego	Ojciec.	To	właśnie	 jest	nowość,	którą	łaska	
zapala	 w	 sercu	 tych,	 którzy	 otwierają	 się	 na	 tajemnicę	 Jezusa:	 pewność	 nie	 matematyczna,	 ale	 jeszcze	
silniejsza,	 wewnętrzna,	 wynikająca	 ze	 spotkania	 Źródła	 Życia,	 samego	 Życia,	 które	 stało	 się	 ciałem,	
widzialnym	i	namacalnym	pośród	nas.	Takie	jest	doświadczenie	chrześcijanina,	a	nie	jest	to	jego	zasługą,	ale	
pochodzi	od	Boga,	Ojca	i	Syna	i	Ducha	Świętego.	Wszystko	to	jest	zawarty	w	zarodku	w	odpowiedzi	Piotra.	
	

Ale	także	odpowiedź	Jezusa	jest	pełna	światła:	„Ty	jesteś	Piotr	Opoka,	i	na	tej	opoce	zbuduję	mój	Kościół,	a	
bramy	piekielne	go	nie	przemogą”	(w.	18).	Tutaj	po	raz	pierwszy	Jezus	wypowiada	słowo	„Kościół”,	a	czyni	to	
wyrażając	całą	swoją	miłość	do	niego,	który	określa	jako	„mój	Kościół”.	Jest	to	nowa	wspólnota	Przymierza,	
która	nie	opiera	się	już	na	pochodzeniu	i	na	Prawie,	ale	na	wierze	w	Niego,	w	Jezusa,	Oblicze	Boga.	Wierze,	
którą	błogosławiony	Paweł	VI,	 kiedy	był	 jeszcze	arcybiskupem	Mediolanu,	wyrażał	następującą	wspaniałą	
modlitwą:	
„O	Chryste,	nasz	jedyny	pośredniku,	potrzebujemy	Ciebie:	
By	żyć	w	komunii	z	Bogiem	Ojcem;	
By	stawać	się	z	Tobą,	który	jesteś	jedynym	Synem	i	naszym	Panem,	
Twoimi	przybranymi	dziećmi;	
By	być	odrodzonymi	w	Duchu	Świętym”(List	pasterski,	1955).	


