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LITURGIA	NIEDZIELI	–	14	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Ez	2,2-5;	Psalm:	123;	2	Czytanie:	2	Kor	12,7-10;	Ewangelia:	Mk	6,1-6	
	

Jezus	przyszedł	do	swego	rodzinnego	miasta.	A	towarzyszyli	Mu	Jego	uczniowie.	Gdy	
nadszedł	 szabat,	 zaczął	 nauczać	 w	 synagodze.	 A	 wielu,	 przysłuchując	 się,	 pytało	 ze	
zdziwieniem:	„Skąd	On	to	ma?	I	co	za	mądrość,	która	Mu	jest	dana?	I	takie	cuda	dzieją	
się	 przez	 Jego	 ręce.	 Czy	 nie	 jest	 to	 cieśla,	 syn	 Maryi,	 a	 brat	 Jakuba,	 Józefa,	 Judy	 i	
Szymona?	 Czyż	 nie	 żyją	 tu	 u	 nas	 także	 Jego	 siostry?”	 I	 powątpiewali	 o	Nim.	A	 Jezus	
mówił	im:	„Tylko	w	swojej	ojczyźnie,	wśród	swoich	krewnych	i	w	swoim	domu	może	

być	prorok	tak	lekceważony”.	I	nie	mógł	tam	zdziałać	żadnego	cudu,	jedynie	na	kilku	chorych	położył	
ręce	i	uzdrowił	ich.	Dziwił	się	też	ich	niedowiarstwu.	Potem	obchodził	okoliczne	wsie	i	nauczał.	
	

Zaufać	Bogu		
Bliskim	Jezusa	wydawało	się,	że	wiedzą	o	Nim	wszystko.	Był	przecież	synem	Maryi,	bratem	Jakuba,	Jego	
krewni	mieszkali	pośród	nich.	Bardziej	wierzyli	swojemu	doświadczeniu	i	własnym	przekonaniom	niż	
mądrości	 Jego	 słowa	 i	 Bożej	 mocy,	 która	 objawiała	 się	 przez	 cuda.	 Podobnie	 postępujemy,	 kiedy	
kwestionujemy	 Boże	 działanie	w	 naszym	 życiu,	 opierając	 się	 wyłącznie	 na	 tym,	 co	wydaje	 nam	 się	
prawdziwe.	 Jeśli	ktoś	rezygnuje	z	walki	z	grzesznym	uzależnieniem,	bo	dotychczasowe	zmagania	nie	
przyniosły	 spodziewanego	 efektu,	 to	 znaczy,	 że	 uległ	 pokusie	 niewiary	 w	moc	 łaski	 Bożej.	 Czy	 jest	
bowiem	 coś,	 czego	 Bóg	 nie	mógłby	 dokonać	w	 swoim	 nieskończonym	miłosierdziu?	 Chrześcijańska	
wiara	polega	na	tym,	że	człowiek	bardziej	ufa	Bogu	niż	sobie	i	swoim	doświadczeniom.	
	

Panie	Boże,	umocnij	moją	wiarę.	Pragnę	budować	moje	życie	na	skale	Twojej	prawdy	i	Twojego	słowa.		
Uwolnij	mnie	od	niedowiarstwa.	
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Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2018”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	o.	Jarosław	Krawiec	OP	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Przygotowanie	 do	 sakramentów:	 Od	 września	 rozpocznie	 się	 w	 naszej	 parafii	 przygotowanie	 do	
sakramentów	 –	 I	 Komunii	 świętej,	 bierzmowania,	 małżeństwa.	 Osoby	 zainteresowane	 prosimy	 o	
złożenie	 formularzy.	Są	one	dostępne	na	stronie	 internetowej	 lub	u	księdza.	Zapisy	 trwają	do	końca	
sierpnia.	 Szczególnie	 o	 zainteresowanie	 prosimy	 osoby	 dorosłe,	 które	 chciałyby	 przyjąć	 sakrament	
bierzmowania	i	małżeństwa.	W	przypadku	jakichkolwiek	pytań	możliwa	jest	rozmowa	–	konsultacja	z	
księdzem.	W	takim	przypadku	prosimy	o	kontakt.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
11	lipca,	środa	 święto	św.	Benedykta,	opata,	patrona	Europy	
12	lipca,	czwartek	 wspomnienie	św.	Brunona	Bonifacego	z	Kwerfurtu,		

biskupa	i	męczennika	
13	lipca,	piątek	 wspomnienie	świętych	pustelników	Andrzeja	Świerada	i	Benedykta	
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	 Za	parafię	
14	LIPCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zbigniew	Niewiadomski	–	w	14	rocznicę	śmierci	
15	LIPCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +Aurelia	Haba	–	w	2	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	1	LIPCA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	50,07 £	127,58	 £	71,50	 £	75,22	 £	324,37	
	



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	
	
	

Święty	Benedykt	
Fragmenty	przemówienia	papieża	Benedykta	XVI,	Audiencja	generalna,	9	kwietnia	2008	
	

Dzisiaj	 chciałbym	 mówić	 o	 św.	 Benedykcie,	 twórcy	 zachodniego	 monastycyzmu,	 a	 także	 patronie	
mojego	 	 pontyfikatu.	 Zacznę	 od	 słów	 św.	 Grzegorza	Wielkiego,	 który	 tak	 pisze	 o	 św.	 Benedykcie:	 „Boży	
człowiek,		który	zasłynął	na	ziemi	tak	licznymi	cudami,	w	nie		mniejszym	stopniu	był	ceniony	za	elokwencję,	z	
jaką	 	wykładał	swoją	naukę”	(	Dialogi	 	 II,36).	Wielki	papież	 	napisał	 te	słowa	w	592	r.	Święty	mnich	zmarł	
zaledwie		50	lat	wcześniej	i	nadal	żył	w	pamięci	ludzi,	a	zwłaszcza		członków	kwitnącego,	założonego	przez	
niego	 zakonu.	 Święty	 Benedykt	 z	 Nursji	 swoim	 życiem	 i	 dziełem	 	 wywarł	 zasadniczy	 wpływ	 na	 rozwój	
cywilizacji	 i	 kultury	 europejskiej.	 Najważniejszym	 źródłem	 wiadomości	 o	 jego	 życiu	 jest	 druga	
księga		Dialogów		św.	Grzegorza		Wielkiego.	Nie	jest	to	biografia	w	sensie	klasycznym.		Zgodnie	z	ideałami	
swojej	epoki,	św.	Grzegorz	na	przykładzie	konkretnego	człowieka	–	właśnie	św.	Benedykta		–	chciał	pokazać	
osiąganie	szczytów	kontemplacji,	które	jest	możliwe	dla	człowieka	zdającego	się	na	Boga.		Ukazuje	nam	zatem	
wzór	życia	ludzkiego	jako	dążenie	do	szczytu	doskonałości.		
	

Ta	perspektywa	„biografa”	staje	się	zrozumiała	również		w	świetle	ogólnej	sytuacji	epoki:	na	przełomie	V	i	VI	
w.		światem	wstrząsnął	wielki	kryzys	wartości	i	instytucji,		spowodowany	upadkiem	cesarstwa	rzymskiego,	
najazdami	 nowych	 ludów	 i	 upadkiem	 obyczajów.	 Ukazując	 	 św.	 Benedykta	 jako	 „świetlistą	 gwiazdę”,	
Grzegorz		pragnął	wskazać	w	tej	trudnej	sytuacji	właśnie	w	tym		mieście,	w	Rzymie,	drogę	wyjścia	z	„mrocznej	
nocy	 	 dziejów”	 (por.	 Jan	 Paweł	 II,	 	 Insegnamenti	 	 II/1,	 1979,	 	 s.	 1158).	 Istotnie,	 dzieło	 świętego,	 a	 w	
szczególności	 jego	 	 Reguła	 ,	 zrodziły,	 jak	 się	 okazało,	 prawdziwy	 ferment	 	 duchowy,	 który	 na	 przestrzeni	
wieków,	sięgając	poza		granice	jego	ojczyzny	i	jego	czasów,	odmienił	oblicze		Europy	i,	po	zburzeniu	jedności	
politycznej,	 stworzonej	 	przez	cesarstwo	rzymskie,	doprowadził	do	powstania	 	nowej	 jedności	duchowej	 i	
kulturowej	–	wspólnoty	wiary	chrześcijańskiej,	którą	podzielały	narody	kontynentu.	W	ten	właśnie	sposób	
zrodziła	się	rzeczywistość,	którą		nazywamy	„Europą”.	
	

Narodziny	Benedykta	datuje	się	na	ok.	480	r.	Jak		mówi	św.	Grzegorz,	pochodził		ex	provincia	Nursiae		–		z	
okolic	 Nursji.	 Zamożni	 rodzice	 posłali	 go	 do	 Rzymu,	 	 by	 tam	 się	 kształcił.	 Jednakże	 Benedykt	 nie	
przebywał		długo	w	Wiecznym	Mieście.	Jako	wyjaśnienie,	w	pełni		wiarygodne,	Grzegorz	podaje,	że	młodemu	
Benedyktowi	nie	podobał	się	styl	życia	wielu	 jego	towarzyszy	 	studiów,	żyjących	w	sposób	rozwiązły,	 i	nie	
chciał	 popełniać	 tych	 samych	 błędów.	 Pragnął	 podobać	 się	 tylko	 Bogu	 –	 soli	 Deo	 placere	 desiderans	 	 (	
Dialogi		II,	Prol.	1).		Tak	więc	jeszcze	przed	zakończeniem	nauki	Benedykt		opuścił	Rzym	i	wybrał	samotność	
pośród	gór	znaj-	dujących	się	na	wschód	od	Rzymu.	Po	początkowym		pobycie	w	wiosce	Efiide		(dzisiaj	Affile),	
gdzie	przez		pewien	czas	przebywał	we	„wspólnocie	zakonnej”		mnichów,	został	eremitą	w	pobliskim	Subiaco.	
Żył	 tam	 	 przez	 trzy	 lata	w	 całkowitej	 samotności	 w	 grocie,	 która	 	 od	wczesnego	 średniowiecza	 stała	 się	
„sercem”	benedyktyńskiego	klasztoru,	zwanego	Sacro	Speco.	Okres		spędzony	w	Subiaco	–	czas	samotności	
z	Bogiem	–	był		dla	Benedykta	czasem	dojrzewania.	Tutaj	zmagał	się		z	trzema	podstawowymi	pokusami,	jakie	
czyhają	na		każdego	człowieka,	i	musiał	je	przezwyciężyć:	z	pokusą	autoafirmacji	i	postawienia	samego	siebie	
w	centrum,		pokusą	zmysłowości	i	wreszcie	z	pokusą	gniewu	i	zemsty.	Benedykt	był	bowiem	przekonany,	że	
dopiero	 po	 przezwyciężeniu	 tych	 pokus	 będzie	mógł	 innym	 głosić	 	 słowo,	 które	 będzie	 przydatne	 w	 ich	
potrzebach.	Tak		więc,	gdy	osiągnął	pokój	własnej	duszy,	mógł	w	pełni	panować	nad	popędami	własnego	„ja”	
i	tym	samym		zaprowadzać	pokój	wokół	siebie.	Dopiero	wtedy	pod-	jął	decyzję	o	założeniu	swoich	pierwszych	
klasztorów		w	dolinie	Anio	w	pobliżu	Subiaco.	
	

W	529	r.	Benedykt	opuścił	Subiaco	i	osiadł	na	Monte	Cassino.	(…)	W	rzeczywistości	decyzja	ta	była	wynikiem	
wejścia	 w	 nowy	 etap	 wewnętrznego	 	 dojrzewania	 i	 życia	 monastycznego.	Według	 Grzegorza	Wielkiego,	
wyjście	 z	 odległej	 doliny	 Anio	 i	 udanies	 ię	 na	 Monte	 Cassino	 –	 wzniesienie,	 które	 góruje	 nad	 	 rozległą	
otaczającą	 je	 równiną	 i	widoczne	 jest	z	daleka	–	nabiera	charakteru	symbolicznego:	życie	monastyczne	w	
ukryciu	ma	swój	sens,	ale	klasztor	odgrywa	również	rolę	publiczną	w	życiu	Kościoła	 i	społeczeństwa	–	ma	
ukazywać	 wiarę	 jako	 życiową	 siłę.	 W	 istocie,	 Benedykt,	 który	 21	 marca	 547	 r.	 zakończył	 ziemski	
żywot,	pozostawił	dziedzictwo	w	postaci	Reguły	i	założonej	przez	siebie	rodziny	benedyktyńskiej;	przyniosło	
ono		w	następnych	wiekach	i	dalej	przynosi	owoce	na	całym		świecie.	(…)	
	


