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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Niedziela	Wielkanocna	(C),	Święto	Miłosierdzia	Bożego	
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Było	 to	 wieczorem	 owego	 pierwszego	 dnia	 tygodnia.	 Tam,	 gdzie	 przebywali	
uczniowie,	 drzwi	 były	 zamknięte	 z	 obawy	 przed	 Żydami.	 Jezus	 wszedł,	 stanął	
pośrodku	i	rzekł	do	nich:	”Pokój	wam!”.	A	to	powiedziawszy,	pokazał	im	ręce	i	bok.	
Uradowali	 się	 zatem	 uczniowie,	 ujrzawszy	 Pana.	A	 Jezus	 znowu	 rzekł	 do	 nich:	
”Pokój	wam!	Jak	Ojciec	Mnie	posłał,	tak	i	Ja	was	posyłam”.	Po	tych	słowach	tchnął	
na	nich	i	powiedział	im:	”Weźmijcie	Ducha	Świętego!	Którym	odpuścicie	grzechy,	
są	im	odpuszczone,	a	którym	zatrzymacie,	są	im	zatrzymane”.	Ale	Tomasz,	jeden	z	

Dwunastu,	zwany	Didymos,	nie	był	razem	z	nimi,	kiedy	przyszedł	Jezus.	Inni	więc	uczniowie	mówili	do	
niego:	”Widzieliśmy	Pana!”.	Ale	on	rzekł	do	nich:	”Jeżeli	na	rękach	Jego	nie	zobaczę	śladu	gwoździ	i	nie	
włożę	palca	mego	w	miejsce	gwoździ,	 i	nie	włożę	ręki	mojej	do	boku	 Jego,	nie	uwierzę”.	A	po	ośmiu	
dniach,	kiedy	uczniowie	Jego	byli	znowu	wewnątrz	domu	i	Tomasz	z	nimi,	Jezus	przyszedł	mimo	drzwi	
zamkniętych,	stanął	pośrodku	i	rzekł:	”Pokój	wam!”.	Następnie	rzekł	do	Tomasza:	”Podnieś	tutaj	swój	
palec	 i	 zobacz	 moje	 ręce.	 Podnieś	 rękę	 i	 włóż	 ją	 do	 mego	 boku,	 i	 nie	 bądź	 niedowiarkiem,	 lecz	
wierzącym”.	Tomasz	Mu	odpowiedział:	”Pan	mój	i	Bóg	mój!”.	Powiedział	mu	Jezus:	”Uwierzyłeś,	bo	Mnie	
ujrzałeś;	błogosławieni,	którzy	nie	widzieli,	a	uwierzyli”.	I	wiele	innych	znaków,	których	nie	zapisano	w	
tej	księdze,	uczynił	 Jezus	wobec	uczniów.	Te	zaś	zapisano,	abyście	wierzyli,	że	 Jezus	 jest	Mesjaszem,	
Synem	Bożym,	i	abyście	wierząc,	mieli	życie	w	imię	Jego.	 
	

Dar	przywracania	pokoju	
Uczniowie	 zamknięci	w	Wieczerniku.	W	 ich	 sercach	 smutek	 i	 beznadzieja	po	 śmierci	 Jezusa.	Więcej	
nawet:	 lęk	 przed	 tym,	 by	 nie	 spotkał	 ich	 taki	 sam	 los,	 co	Mistrza.	 Zmartwychwstały	wchodzi	przez	
zamknięte	 drzwi	 i	 udziela	 im	 swojego	 pokoju.	 A	 przez	 nich	 swój	 pokój	 pozostawia	 Kościołowi,	
napełniając	apostołów	Duchem	Świętym.	Mocą	z	wysoka,	która	oczyszcza	serce	człowieka	i	wiąże	go	na	
nowo	z	Bogiem.	Tak	dzieje	się	w	każdym	sakramencie	pokuty.	Grzech	nie	ma	mocy	powstrzymania	Boga	
przed	 udzieleniem	 nam	 swojego	 pokoju.	 Duch,	 dar	 Zmartwychwstałego,	 staje	 się	 ogniem	 miłości	
wypalającym	to	wszystko,	co	było	jej	zaprzeczeniem.	Bóg	w	swoim	miłosierdziu	przypomina	nam,	że	
ten	dar	zawsze	jest	dostępny	w	Kościele.	
	

Wysławiam	Cię,	Ojcze,	Panie	nieba	i	ziemi,		
że	w	swoim	Synu	czynisz	mnie	uczestnikiem	Twojego	pokoju.		
Uwielbiam	Cię	w	tym	darze	i	proszę,	przymnóż	mi	wiary!	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Niedziela	Miłosierdzia:	Dzisiaj	obchodzimy	Święto	Miłosierdzia	Bożego.	Zostało	ono	ustanowione	dla	
całego	Kościoła	w	roku	2000	przez	Jana	Pawła	II	na	prośbę	Jezusa,	który	powiedział	do	siostry	Faustyny:	
Pragnę,	 ażeby	 pierwsza	 niedziela	 po	 Wielkanocy	 była	 świętem	 Miłosierdzia.	Pragnę,	 aby	 święto	
Miłosierdzia,	było	ucieczką	i	schronieniem	dla	wszystkich	dusz,	a	szczególnie	dla	biednych	grzeszników.	W	
dniu	tym	otwarte	są	wnętrzności	miłosierdzia	Mego,	wylewam	całe	morze	łask	na	dusze,	które	się	zbliżą	
do	źródła	miłosierdzia	Mojego.	Która	dusza	przystąpi	do	spowiedzi	i	Komunii	świętej,	dostąpi	zupełnego	
odpuszczenia	 win	 i	 kar.	 W	 dniu	 tym	 otwarte	 są	 wszystkie	 upusty	 Boże,	 przez	 które	 płyną	 łaski.	
Skorzystajmy	z	łaski,	jaka	została	nam	dana:	sakrament	spowiedzi,	Komunia	święta,	ufne	zawierzenie	
się	 Miłosierdziu	 Boga,	 Koronka	 do	 Bożego	 Miłosierdzia,	 Obraz	 Jezusa	 Miłosiernego	 oraz	 Godzina	
Miłosierdzia.		
		

3	Maja	-	Uroczystość	Najświętszej	Maryi	Panny,	Królowej	Polski	i	pierwszy	piątek:	W	pierwszy	
piątek	miesiąca	wypada	Uroczystość	Najświętszej	Maryi	Panny,	Królowej	Polski.	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.	W	czasie	Mszy	świętej	odnowimy	Ślubowanie	Jasnogórskie	oraz	odmówimy	
litanię	 do	 Najświętszego	 Serca	 Jezusa.	 Po	 Mszy	 sprzątanie	 kościoła.	 Prosimy	 o	 włączenie	 się	 w	 tą	
posługę.		
	



Róże	różańcowe:	Od	października	zachęcaliśmy	do	modlitwy	różańcowej	i	tworzenia	róż	różańcowych.	
Naszym	darem	dla	Maryi,	Królowej	Polski	będą	parafialne	róże	różańcowe.	Dlatego	prosimy,	aby	do	
piątku	 włącznie	 dokonać	 ostatecznych	 zgłoszeń.	 Od	 soboty	 rozpoczniemy	 modlitwę	 różańcową	 w	
ramach	róż.	Informacje	będą	podane	na	stronie	internetowej.	Tam	również	podane	będą	poszczególne	
tajemnice	dla	osób	należących	do	róż	różańcowych.		
	

I	sobota:	W	najbliższą	sobotę	o	17.30	modlitwa	różańcowa	prowadzona	przez	róże	parafialne.	W	czasie	
Mszy	świętej	kazanie	poświęcone	będzie	osobie	Maryi.	Zapraszamy	wszystkich!	Od	17.00	możliwość	
spowiedzi	świętej.	Jest	to	ostatnie	nabożeństwo	pierwszych	sobót	przed	wakacjami.		
	

Wspólnota	Arka:	Do	naszej	wspólnoty	parafialnej	zapraszamy	osoby	bezdomne	z	Southend.	Staramy	
się	 wspólnie	 towarzyszyć	 im,	 aby	 każdy	 mógł	 mieć	 pracę	 i	 dach	 nad	 głową.	 Zapraszamy	 na	
cotygodniowe	spotkania,	w	czasie	których	możemy	być	razem,	rozmawiać	o	sprawach	bezdomnych,	
modlić	się,	posilić	ciepłym	posiłkiem.	Spotkania	odbywają	się	we	środy	o	19.00	w	sali	przy	kościele	
Sacred	Heart	w	Southend.		
	

Msze	święte	w	kościele	St.	John	Fisher	na	Prittlewell:	Parafia	angielska	Sacred	Heart	w	Southend	
zaproponowała	księdzu	proboszczowi,	aby	podjął	się	odprawiania	Mszy	świętych	w	ciągu	tygodnia	w	
kościele	 St.	 John	 Fisher	 na	 Prittlewell.	Msze	 święte	 są	 odprawiane	w	 języku	 angielskim.	W	 każdym	
tygodniu	podawany	 jest	harmonogram.	Należy	sprawdzić	godziny	Mszy	w	angielskim	biuletynie.	Od	
Wielkanocy	w	kościele	na	Prittlewell	odprawiana	też	będzie	Msza	święta	w	 języku	polskim	w	każdy	
piątek	o	19.00.	Wcześniej	 od	18.30	możliwość	 spowiedzi.	Wyjątek	 stanowi	Msza	w	pierwsze	piątki,	
która	ma	miejsce	w	kościele	Sacred	Heart.	Zapraszamy.		
	

Parafialne	 spotkania	 dla	dzieci:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	większe	 i	mniejsze	 na	 spotkania,	w	
czasie	których	razem	modlimy	się,	bawimy	i	śpiewamy.	Spotkania	te	odbywają	się	dwa	razy	w	miesiącu	
w	pierwszą	i	trzecią	sobotę	od	14.15	do	15.30.	Miejsce	spotkań	to	sala	parafialna	przy	kościele	Sacred	
Heart.	Najbliższe	spotkanie	będzie	18	maja.		
	

Spotkania	modlitewne	dla	dorosłych	w	Southend	i	Basildon:	W	Southend	odbywają	się	w	drugą	i	
czwartą	 sobotę	 po	 Mszy	 świętej	 wieczornej	 w	 kościele	 na	 Westcliff.	 Kolejne	 spotkanie	 będzie	 27	
kwietnia	 i	 11	 maja.	 W	 Basildon	 odbywają	 się	 we	 czwartki	 o	 19.00.	 Kolejne	 spotkanie	 16	 maja.	
Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

Pierwsza	Komunia	święta:	W	naszej	parafii	będzie	miała	miejsce	w	Basildon	–	5	maja	na	Mszy	o	12.30,	
w	Southend	–	12	maja	o	11.00	(w	kościele	na	Prittlewell)	oraz	w	Chelmsford	–	26	maja	o	16.00.	Otoczmy	
naszą	modlitwą	dzieci	oraz	ich	rodziny.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
27	KWIETNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 W	intencji	Bogu	wiadomej	
28	KWIETNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	
3	MAJA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
4	MAJA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
5	MAJA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
12.30	 BASILDON	 W	intencji	Małgorzaty	i	Wayne		

w	10	rocznicę	sakramentu	małżeństwa	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	

	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	45	minut	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	


