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LITURGIA	NIEDZIELI	–	III	Niedziela	Wielkanocna	(C)	
1	Czytanie:	Dz	5,27b-32.40b-41;	Ps:	30;	2	Czytanie:	Ap	5,11-14;	Ewangelia:	J	21,1-19	
	

Jezus	ukazał	się	znowu	nad	Morzem	Tyberiadzkim.	A	ukazał	się	w	ten	sposób:	Byli	
razem	Szymon	Piotr,	Tomasz,	zwany	Didymos,	Natanael	z	Kany	Galilejskiej,	synowie	
Zebedeusza	oraz	dwaj	inni	z	Jego	uczniów.	Szymon	Piotr	powiedział	do	nich:	”Idę	
łowić	ryby”.	Odpowiedzieli	mu:	”Idziemy	i	my	z	tobą”.	Wyszli	więc	i	wsiedli	do	łodzi,	
ale	tej	nocy	nic	nie	złowili.	A	gdy	ranek	zaświtał,	Jezus	stanął	na	brzegu.	Jednakże	
uczniowie	nie	wiedzieli,	że	to	był	Jezus.	A	Jezus	rzekł	do	nich:	”Dzieci,	czy	nie	macie	
nic	 do	 jedzenia?”.	 Odpowiedzieli	Mu:	 ”Nie”.	On	 rzekł	 do	 nich:	 ”Zarzućcie	 sieć	 po	
prawej	stronie	łodzi,	a	znajdziecie”.	Zarzucili	więc	i	z	powodu	mnóstwa	ryb	nie	mogli	

jej	wyciągnąć.	Powiedział	więc	do	Piotra	ów	uczeń,	którego	Jezus	miłował:	”To	jest	Pan!”.	Szymon	Piotr,	
usłyszawszy,	że	to	jest	Pan,	przywdział	na	siebie	wierzchnią	szatę,	był	bowiem	prawie	nagi,	i	rzucił	się	
w	morze.	 Reszta	 uczniów	dobiła	 łodzią,	 ciągnąc	 za	 sobą	 sieć	 z	 rybami.	 Od	 brzegu	 bowiem	 nie	 było	
daleko,	 tylko	około	dwustu	 łokci.	A	kiedy	 zeszli	na	 ląd,	 ujrzeli	 żarzące	 się	na	 ziemi	węgle,	 a	na	nich	
ułożoną	rybę	oraz	chleb.	Rzekł	do	nich	Jezus:	”Przynieście	jeszcze	ryb,	któreście	teraz	ułowili”.	Poszedł	
Szymon	Piotr	i	wyciągnął	na	brzeg	sieć	pełną	wielkich	ryb	w	liczbie	stu	pięćdziesięciu	trzech.	A	pomimo	
tak	wielkiej	ilości	sieć	się	nie	rozerwała.	Rzekł	do	nich	Jezus:	”Chodźcie,	posilcie	się!”.	Żaden	z	uczniów	
nie	odważył	się	zadać	Mu	pytania:	”Kto	Ty	jesteś?”,	bo	wiedzieli,	że	to	jest	Pan.	A	Jezus	przyszedł,	wziął	
chleb	 i	 podał	 im,	 podobnie	 i	 rybę.	To	 już	 trzeci	 raz,	 jak	 Jezus	 ukazał	 się	 uczniom	 od	 chwili,	 gdy	
zmartwychwstał.	A	 gdy	 spożyli	 śniadanie,	 rzekł	 Jezus	do	Szymona	Piotra:	 „Szymonie,	 synu	 Jana,	 czy	
miłujesz	Mnie	więcej	 aniżeli	 ci?”	Odpowiedział	Mu:	 „Tak,	 Panie,	 Ty	wiesz,	 że	 Cię	 kocham”.	Rzekł	 do	
niego:	 „Paś	 baranki	 moje”.	I	 powtórnie	 powiedział	 do	 niego:	 „Szymonie,	 synu	 Jana,	 czy	 miłujesz	
Mnie?”	Odparł	Mu:	„Tak,	Panie,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”.	Rzekł	do	niego:	„Paś	owce	moje”.	Powiedział	
mu	 po	 raz	 trzeci:	 „Szymonie,	 synu	 Jana,	 czy	 kochasz	Mnie?”	Zasmucił	 się	 Piotr,	 że	mu	 po	 raz	 trzeci	
powiedział:	„Czy	kochasz	Mnie?”	I	rzekł	do	Niego:	„Panie,	Ty	wszystko	wiesz,	Ty	wiesz,	że	Cię	kocham”.	
Rzekł	 do	 niego	 Jezus:	 „Paś	 owce	 moje.	Zaprawdę,	 zaprawdę	 powiadam	 ci:	 Gdy	 byłeś	 młodszy,	
opasywałeś	się	sam	i	chodziłeś,	gdzie	chciałeś.	Ale	gdy	się	zestarzejesz,	wyciągniesz	ręce	swoje,	a	inny	
cię	opasze	i	poprowadzi,	dokąd	nie	chcesz”.	To	powiedział,	aby	zaznaczyć,	jaką	śmiercią	uwielbi	Boga.	A	
wypowiedziawszy	to	rzekł	do	niego:	„Pójdź	za	Mną!”	 
	

Tylko	miłość	rozpoznaje	Jezusa		
Pytanie	 Jezusa:	 „Dzieci!	Nie	macie	nic	do	 jedzenia?”	 (J	21,	5),	zasmuciło	uczniów.	Nie	mieli	czym	Go	
ugościć,	 bo	 nic	 nie	 złowili.	 Po	 raz	 kolejny	 doświadczają,	 że	 bez	 Jezusa	 niczego	 nie	 mogą.	 Choć	
zaangażowani	w	trud	połowu	nie	rozpoznają	głosu	Mistrza,	to	jednak	wiara	podpowiada	im,	aby	okazać	
Mu	posłuszeństwo.	Wtedy	doświadczają	znaku	mocy	Syna	Bożego.	Oto	Zmartwychwstały	objawia	się	
swoim	uczniom	w	ich	codziennym	życiu	i	pracy.	Jednak	to	dopiero	miłość	Go	rozpoznaje.	Najpierw	w	
sercu	Jana	Apostoła,	potem	w	doświadczeniu	miłosierdzia	przez	tego,	który	się	Go	zaparł.	Jezus	i	mnie	
nie	rozlicza,	a	jedynie	pyta	o	miłość.	Miłosierdzie	jest	spotkaniem	z	Bogiem,	które	uczy	pokory,	abym	
już	nie	polegał	wyłącznie	na	sobie,	lecz	dawał	się	prowadzić	Duchowi	Świętemu.		
	

Doświadczam,	Panie,	jak	niewiele	mogę	bez	Ciebie.		
Niech	obecność	Twojego	Ducha	pozwala	mi	odkrywać,		
jak	bardzo	troszczysz	się	o	mnie.		
Pomóż	mi	w	mojej	codzienności	słyszeć	Twój	głos	i	posłusznie	iść	za	nim.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Miesiąc	 maj:	 Poświęcony	 jest	 Maryi.	 Po	 Mszach	 świętych	 odmawiamy	 litanię	 loretańska	 do	
Najświętszej	Maryi	Panny.	Zachęcamy,	aby	 litanię	 tę	odmawiać	codziennie	 indywidualnie	 lub	całymi	
rodzinami.	Niech	Maryja,	nasza	Matka	i	Królowa	umacnia	nasza	wiarę	i	miłość.		
	

Róże	różańcowe:	Od	października	zachęcaliśmy	do	modlitwy	różańcowej	i	tworzenia	róż	różańcowych.	
Udało	 się	 skompletować	dwie	 róże:	Różę	Niepokalanego	 Serca	Maryi	 oraz	 Różę	 Świętej	 Rodziny,	w	
której	rodzice	modlą	się	za	dzieci.	Okazało	się,	że	osób	chętnych	jest	trochę	więcej.	Dlatego	w	przyszłości	



planujemy	stworzyć	trzecią	różę.	Modlitwę	różańcową	rozpoczynamy	od	pierwszej	niedzieli	maja.	Jedna	
róża	 skupia	 dwadzieścia	 osób,	 czyli	 tyle,	 ile	 jest	 tajemnic	 różańca.	 Każda	 osoba	 należąca	 do	 róży	
odmawia	jedną	tajemnicę	w	ciągu	dnia	przez	miesiąc.	W	każdą	pierwszą	niedzielę	miesiąca	następuje	
zmiana	tajemnic.	Modlitwę	ofiarujemy	w	intencjach	Kościoła,	papieża,	parafii	oraz	własnych.	Bardzo	
dziękujemy	osobom,	które	należą	do	róż	od	dłuższego	czasu	oraz	osobom	nowym	za	włączenie	się	w	tą	
inicjatywę.		
	

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.	W	najbliższym	tygodniu	wyjątkowo	nie	będzie	
polskiej	Mszy	w	piątek	z	uwagi	na	wyjazd	księdza	proboszcza.		
	

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	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	12.00	(w	kościele	na	Prittlewell)	oraz	w	Chelmsford	–	26	maja	o	16.00.	Otoczmy	
naszą	modlitwą	dzieci	oraz	ich	rodziny.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
4	MAJA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 O	Boże	błogosławieństwo	dla	najbliższej	rodziny		

oraz	łaskę	nawrócenia	i	zdrowia	dla	Łukasza	
5	MAJA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	potrzebne	łaski	dla	Magdy	i	Mateusza		

oraz	za	+	Krystynę	i	Józefa	Majcherej	ię+	Krystyna	Stachurską	
12.30	 BASILDON	 W	intencji	Małgorzaty	i	Wayne		

w	10	rocznicę	sakramentu	małżeństwa	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Franciszka	Mazepę	z	okazji	chrztu	świętego	
10	MAJA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Nie	ma	Mszy	świętej	
11	MAJA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
12	MAJA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Fabian	Kacica	–	intencja	od	Rodziców	i	Babci	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Arianę	Turkowską	z	okazji	chrztu	świętego	

	

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	


