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LITURGIA	NIEDZIELI	–	15	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Am	7,12-15;	Psalm:	85;	2	Czytanie:	Ef	1,3-14;	Ewangelia:	Mk	6,7-13	
	

Jezus	przywołał	do	siebie	Dwunastu	i	zaczął	rozsyłać	ich	po	dwóch.	Dał	im	też	
władzę	nad	duchami	nieczystymi.	 I	 przykazał	 im.	 żeby	nic	 z	 sobą	nie	brali	 na	
drogę	prócz	laski:	ani	chleba,	ani	torby,	ani	pieniędzy	w	trzosie.	„Ale	idźcie	obuci	
w	sandały	 i	nie	wdziewajcie	dwóch	sukien”.	 I	mówił	do	nich:	 „Gdy	do	 jakiego	
domu	wejdziecie,	zostańcie	tam,	aż	stamtąd	wyjdziecie.	Jeśli	w	jakim	miejscu	was	
nie	przyjmą	i	nie	będą	was	słuchać,	wychodząc	stamtąd	strząśnijcie	proch	z	nóg	

waszych	na	świadectwo	dla	nich”.	Oni	więc	wyszli	i	wzywali	do	nawrócenia.	Wyrzucali	też	wiele	złych	
duchów	oraz	wielu	chorych	namaszczali	olejem	i	uzdrawiali.	
	

Posłani	z	mocą	Chrystusa		
Czujemy	się	posłani	przez	Chrystusa,	by	po	śladach	Dwunastu	iść	z	Dobrą	Nowiną	w	świat.	Jednak	wielu	
z	nas	jest	przekonanych	o	swojej	niekompetencji	do	takiej	misji:	„To	nie	na	moje	siły,	nie	dam	rady,	nie	
potrafię,	boję	się”.	To	normalne	odczucia,	wszak	nikt	nie	jest	gotowy	sam	z	siebie	do	tego	zadania.	Nawet	
apostołom	wiele	brakowało,	 a	 jednak	zostali	posłani	 i	 „codziennie	nauczali	w	świątyni	 i	po	domach,	
głosząc	Ewangelię	o	Chrystusie	Jezusie”	(Dz	5,	42).	Działo	się	tak	i	dzieje	nadal,	gdyż	to	sam	Chrystus	
wyposaża	uczniów	na	drogę	w	 swoją	moc	 i	mądrość.	A	 zatem	skuteczność	misji	 nie	 zależy	 tylko	od	
zdolności	 i	zaangażowania	posłanych,	ale	przede	wszystkim	od	łaski	Ducha	Świętego,	który	działa	w	
ludzkich	sercach.	
	

Duchu	Święty,	napełnij	mnie	wiedzą	i	poucz,		
w	jaki	sposób	mogę	dobrze	głosić	Ewangelię	o	Jezusie	Chrystusie.	

__________________________________________________________________________	
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.		
	

Spotkanie	 rady	 parafialnej:	 22	 lipca	 w	 niedzielę	 o	 18.00	 na	 plebanii	 (mieszkanie	 proboszcza).	
Zapraszamy	osoby,	które	należą	do	rady	oraz	wszystkich,	którzy	chcą	włączyć	się	w	pracę	dla	parafii.		
	

Spotkanie	parafialne	w	Chelmsford:	Za	tydzień	po	Mszy	świętej	o	16.00	zapraszamy	wszystkich	na	
spotkanie	przy	herbacie	i	kawie.	Prosimy	o	przygotowanie	ciast.	Zapraszamy.	
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
16	lipca,	poniedziałek	 wspomnienie	Najświętszej	Maryi	Panny	z	Góry	Karmel	
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	 Za	Annę	w	93	rocznicę	urodzin		

oraz	za	brata	Henryka	w	dniu	imienin		
o	potrzebne	łaski	i	Boże	błogosławieństwo	

21	LIPCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Jerzy	Józef	Kalisz	w	7	rocznicę	śmierci	



22	LIPCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Dominika	Gatona	oraz	Tomasza	Kwaterę		

w	dniu	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	8	LIPCA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	52,28 £	134,29	 £	76,20	 £	262,77	
	

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	
	

	

Szkaplerz	
	

16	 lipca	przypada	w	 liturgii	 Kościoła	wspomnienie	Najświętszej	Maryi	 Panny	 z	
Góry	Karmel.	Dzień	 ten	nazywany	 jest	 często	dniem	Matki	Bożej	 Szkaplerznej,	
gdyż	bezpośrednio	wiąże	się	z	nabożeństwem	szkaplerza.		
	

Historia	 szkaplerza	 karmelitańskiego	 sięga	 XII	 w.	 Duchowi	 synowie	 proroka	
Eliasza	 prowadzili	 życie	modlitwy	 na	 Górze	 Karmel	w	 Palestynie.	 Nazywali	 się	
Braćmi	 Najświętszej	 Maryi	 Panny	 z	 Góry	 Karmel.	 Z	 powodu	 prześladowań	
przenieśli	 się	 do	 Europy.	 Kościół	 uznał	 ich	 regułę	 życia	 i	 dał	 prawny	 początek	

Zakonowi	Karmelitów,	który	promieniował	przykładem	świętości	w	nowym	dla	siebie	środowisku,	
ale	 nie	 uniknął	 też	 określonych	 trudności.	 Wtedy	 odznaczający	 się	 świętością	 generał	 zakonu,	
angielski	karmelita	św.	Szymon	Stock,	zmobilizował	swoich	braci	i	zawierzając	się	Maryi,	prosił	Ją	o	
pomoc.	Jak	podają	kroniki,	gdy	modlił	się	słowami	antyfony	Flos	Carmeli	(Kwiecie	Karmelu)	w	nocy	
z	 15	 na	 16	 lipca	 1251	 r.	 ukazała	mu	 się	Maryja	 w	 otoczeniu	 aniołów	 i	 wskazując	 na	 szkaplerz,	
powiedziała:	 "Przyjmij,	 najmilszy	 synu,	 Szkaplerz	 twego	 zakonu	 jako	 znak	 mego	 braterstwa,	
przywilej	dla	ciebie	i	wszystkich	karmelitów.	Kto	w	nim	umrze,	nie	zazna	ognia	piekielnego.	Oto	znak	
zbawienia,	 ratunek	 w	 niebezpieczeństwach,	 przymierze	 pokoju	 i	 wiecznego	 zobowiązania".	
Nabożeństwo	 szkaplerzne,	 praktykowane	 początkowo	 tylko	 we	 wspólnotach	 karmelitańskich,	
bardzo	szybko	rozpowszechniło	się	wśród	ludzi	świeckich	i	duchowieństwa.	
	

Do	 nabożeństwa	 szkaplerznego	 przywiązane	 są	 przywileje	 uznane	 przez	 Kościół	 jako	 objawione	
przez	Maryję:	
-	 noszącym	 szkaplerz	Maryja	 zapewniła	 opiekę	w	 trudach	 i	 niebezpieczeństwach	 życia	 zarówno	
względem	duszy,	jak	i	ciała;	
-	w	znaku	szkaplerza	Maryja	obiecała	szczęśliwą	śmierć	i	zachowanie	od	wiecznego	potępienia;	
-	każdy,	kto	nosi	szkaplerz,	jest	złączony	z	Zakonem	Karmelitańskim	i	ma	udział	w	jego	duchowych	
dobrach	za	życia	 i	po	śmierci	 (objęty	 jest	 intencjami	Mszy	św.,	komunii	św.,	umartwień,	postów,	
modlitw	itp.).	
	

Z	końcem	XV	w.	do	powyższych	łask	dołączono	tzw.	przywilej	sobotni	oparty	na	objawieniu,	jakie	
miał	mieć	papież	Jan	XXII.	Maryja	obiecała	przez	niego,	że	każdy	noszący	szkaplerz	i	zachowujący	
czystość	według	swego	stanu	zostanie	uwolniony	z	czyśćca	w	pierwszą	sobotę	po	śmierci.	
	
Źródło:	Niedziela	31/2002	


