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LITURGIA	NIEDZIELI	–	16	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Jr	23,1-6;	Psalm:	23;	2	Czytanie:	Ef	2,13-18;	Ewangelia:	Mk	6,30-34	
	

Apostołowie	zebrali	się	u	Jezusa	i	opowiedzieli	Mu	wszystko,	co	zdziałali	i	czego	nauczali.	
A	On	rzekł	do	nich:	„Pójdźcie	wy	sami	osobno	na	miejsce	pustynne	i	wypocznijcie	nieco”.	
Tak	 wielu	 bowiem	 przychodziło	 i	 odchodziło,	 że	 nawet	 na	 posiłek	 nie	 mieli	 czasu.	
Odpłynęli	więc	 łodzią	 na	miejsce	 pustynne	 osobno.	 Lecz	widziano	 ich	 odpływających.	
Wielu	zauważyło	to	i	zbiegli	się	tam	pieszo	ze	wszystkich	miast,	a	nawet	ich	uprzedzili.	
Gdy	Jezus	wysiadł,	ujrzał	wielki	tłum	i	zdjęła	Go	litość	nad	nimi;	byli	bowiem	jak	owce	nie	

mające	pasterza.	I	zaczął	ich	nauczać.	
	

Razem	z	Jezusem		
Jedną	 z	 form	 spotkania	 ze	 słowem	 Bożym	 jest	 wyobrażenie	 sobie	 sytuacji	 opisywanych	 na	 kartach	
Pisma	 Świętego	 i	 postawienie	 siebie	 samego	 wewnątrz	 opowieści.	 Święty	 Ignacy	 Loyola,	 który	
proponował	praktykowanie	tej	formy	medytacji,	zachęcał,	by	uruchomić	w	niej	wszystkie	swoje	zmysły.	
Oto	ja	jestem	jednym	z	uczniów,	którzy	wracają	do	Jezusa	po	całym	dniu	pracy.	Widzę	pełen	ciekawości	
wzrok	Jezusa,	zainteresowanie	tym,	jak	było.	Doświadczam	współczucia,	które	mi	okazuje.	Słyszę,	jak	
zachęca,	 by	 pójść	 odpocząć,	 nabrać	 tchu.	 Wsiadam	 z	 Mistrzem	 i	 pozostałymi	 apostołami	 do	 łodzi,	
odpływamy.	Ale	wciąż	ludzie	Go	szukają.	Nie	udaje	się	przed	nimi	ukryć.	Widzę,	że	pomimo	zmęczenia	
Jezus	nie	chce	się	schować,	lecz	skoro	tylko	przybijamy	do	brzegu,	zaczyna	nauczać.	Podpatruję,	z	jakim	
zainteresowaniem	ludzie	Go	słuchają.	I	ja	siadam	na	kamieniu,	aby	rozważać	Jego	słowa.	
	

Boże,	mój	Panie,	proszę	Cię,	aby	wszystkie	moje	zamiary,	decyzje	i	czyny		
były	skierowane	w	sposób	czysty	do	służby	i	chwały	Twego	Boskiego	Majestatu.		
św.	Ignacy	Loyola	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Wakacje:	Rozpoczęły	się	wakacje	dla	dzieci	i	młodzieży.	Jest	to	także	czas	urlopów.	Życzymy	wszystkim	
dobrego	odpoczynku	i	pogody	ducha.	Niech	to	będzie	czas	dziękczynienia	za	wszystko,	co	otrzymaliśmy	
od	Boga	oraz	okazja,	aby	na	nowo	odkryć	wartość	spotkania	z	Nim	w	Eucharystii	i	modlitwie.	W	naszej	
parafii	w	sierpniu	gościć	będziemy	ks.	Krzysztofa	Porosło,	który	zastąpi	proboszcza.	Dziękujemy	za	jego	
posługę	i	życzymy	mu	obfitego	błogosławieństwa	na	kapłańskiej	drodze.		
	

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:	Dzisiaj	22	lipca	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:	 Dzisiaj	 po	 Mszy	 świętej	 o	 16.00	 zapraszamy	 wszystkich	 na	
spotkanie	przy	herbacie	i	kawie.	Prosimy	o	przygotowanie	ciast.	Zapraszamy.	
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
23	lipca,	poniedziałek	 święto	św.	Brygidy,	zakonnicy,	patronki	Europy	
24	lipca,	wtorek	 wspomnienie	św.	Kingi,	dziewicy	
25	lipca,	środa	 święto	św.	Jakuba,	apostoła	
26	lipca,	czwartek	 wspomnienie	św.	Joachima	i	Anny,	rodziców	Najświętszej	Maryi	Panny	
	



INTENCJE	MSZALNE	
21	LIPCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Jerzy	Józef	Kalisz	w	7	rocznicę	śmierci	
22	LIPCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Natalię	Kacica,	Dominika	Gatona	i	Tomasza	Kwaterę	

w	dniu	chrztu	świętego	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	o.	Augustyna	Pelanowskiego		

o	błogosławieństwo	Boże	i	zdrowie	
28	LIPCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
29	LIPCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Adriana	w	2	rocznicę	urodzin	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	15	LIPCA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	66,22 £	97,52	 £	68,00	 £	231,74	
	

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	
	

	

Szczęśliwa	para	–	Joachim	i	Anna	
ks.	B.	Czyżewski	
	
	

Wydaje	 się,	 że	 bardzo	 trudno	 jest	 powiedzieć	 cokolwiek	 o	 rodzicach	
Najświętszej	Maryi	Panny,	chociażby	z	 tego	powodu,	że	w	Piśmie	Świętym	
nie	 znajdziemy	 na	 ich	 temat	 nawet	 jednego	 słowa,	 nie	 mówiąc	 o	
jakimkolwiek	 zdaniu.	Wiele	 informacji	 związanych	 z	 ich	 imionami	 i	 życiem	
przekazują	tak	zwane	apokryfy.	Taką	nazwę	stosuje	się	w	odniesieniu	do	pism	

wczesnochrześcijańskich,	 które	 chociaż	 często	 noszą	 imiona	 Ewangelistów	 lub	 Apostołów,	 to	 jednak	 nie	
zostały	uznane	za	księgi	kanoniczne,	czyli	zaaprobowane	przez	Kościół.	Tym	samym	nie	tworzą	one	kanonu	
ksiąg	 Pisma	 Świętego,	 lub	 lepiej	 powiedzieć:	 nie	 tworzą	 Pisma	 Świętego.	 Apokryfy	 wyszły	 spod	 ręki	
nieznanych	bliżej	nam	ludzi,	którzy	podszywali	się	pod	autorów	ksiąg	biblijnych.	Próbowano	w	ten	sposób	
uzupełnić	 to	wszystko,	 czego	nie	można	było	 znaleźć	w	Piśmie	 Świętym.	Nie	oznacza	 to,	 że	wspomniane	
apokryfy	całkowicie	zostały	zmyślone,	przyjmuje	się,	że	niektóre	zawarte	w	nich	treści	mogą	być	prawdziwe,	
a	opisane	niekiedy	wydarzenia	mogły	mieć	miejsce.	Nie	wolno	bowiem	zapominać,	że	istniała	też	tak	zwana	
tradycja	ustna,	przekazywana	z	ust	do	ust,	w	której	niekoniecznie	wszystko	musiało	być	zmyślone.	
	

Wymienione	apokryfy	(…)	przekazują	bliższe	informacje	na	ich	temat.	Anna,	której	hebrajskie	imię	oznacza	
„łaska”,	 miała	 pochodzić	 z	 kapłańskiej	 rodziny	 z	 Betlejem.	 Z	 kolei	 Joachim,	 którego	 imię	 jest	 bardzo	
wymowne,	 ponieważ	 oznacza	 tyle	 co	 „przygotowanie	 Panu”,	 miał	 być	 bardzo	 bogatym	 potomkiem	
królewskiego	 pokolenia	 Judy,	 a	 nawet	 królewskiego	 domu	 Dawida.	Wszystkie	 opowiadania	 apokryficzne	
wspominają,	 że	 Anna	 i	 Joachim	 byli	 bezpłodni,	 modlili	 się	 jednak	 o	 dziecko	 i	 mieli	 nadzieję,	 że	 zostaną	
wysłuchani.	Byli	ludźmi	niezwykle	pobożnymi	i	sprawiedliwymi,	w	końcu	za	pośrednictwem	anioła	dowiedzieli	
się,	 że	 narodzi	 się	 im	 córka.	 Tak	 się	 też	 stało,	 dlatego	 trzyletnią	 Maryję	 postanowili	 oddać	 do	 świątyni	
jerozolimskiej	na	służbę	Bogu,	ponieważ	wcześniej	Mu	to	przyrzekli.	W	Jerozolimie,	przy	tak	zwanej	Sadzawce	
Owczej,	 na	 przełomie	 IV	 i	 V	 wieku	 wybudowano	 mały	 kościółek	 pod	 wezwaniem	 św.	 Anny	 i	 Joachima,	
natomiast	cesarz	Justynian	około	550	roku	wystawił	w	Konstantynopolu	bazylikę	ku	czci	św.	Anny.	
	

Źródło:	Opoka.org.pl	


