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BIULETYN	PARAFIALNY	NR	96	+	19	maja	2019	
	
	

	

LITURGIA	NIEDZIELI	–	V	Niedziela	Wielkanocna	(C)	
1	Czytanie:	Dz	14,21-27;	Ps:	145;	2	Czytanie:	Ap	21,1-5a;	Ewangelia:	J	13,31-33a.34.35	
	

Po	wyjściu	Judasza	z	wieczernika	Jezus	powiedział:	”Syn	Człowieczy	
został	teraz	uwielbiony,	a	w	Nim	został	Bóg	uwielbiony.	Jeżeli	Bóg	
został	w	Nim	uwielbiony,	to	Bóg	uwielbi	Go	także	w	sobie	samym,	i	
zaraz	Go	uwielbi.	Dzieci,	jeszcze	krótko	-	jestem	z	wami.	Będziecie	
Mnie	 szukać,	 ale	 -	 jak	 to	 Żydom	 powiedziałem,	 tak	 i	 teraz	 wam	
mówię	-	dokąd	Ja	idę,	wy	pójść	nie	możecie.	Daję	wam	przykazanie	

nowe,	 abyście	 się	 wzajemnie	miłowali,	 tak	 jak	 Ja	 was	 umiłowałem;	 żebyście	 i	 wy	 tak	 się	miłowali	
wzajemnie.	Po	tym	wszyscy	poznają,	żeście	uczniami	moimi,	jeśli	będziecie	się	wzajemnie	miłowali”.		 
	

Wypełnić	Jezusowy	testament	
Życie	 wiary	 jest	 przebywaniem	 z	 Jezusem,	 wpatrywaniem	 się	 w	 Jego	 dzieło	 i	 naśladowaniem	 Jego	
czynów.	 W	 tym	 wszystkim	 wyraża	 się	 chwała,	 jaką	 Syn	 uwielbia	 Ojca	 i	 sam	 przez	 Ojca	 zostaje	
uwielbiony.	Jest	w	tym	także	miejsce	dla	każdego	człowieka.	Jezus	przed	odejściem	do	Ojca	pozostawia	
nam	 swój	 testament:	 przykazanie	 miłości	 bliźniego,	 którego	 miarą	 jest	 Jego	 miłość,	 jaką	 umiłował	
każdego	z	nas.	Zostaliśmy	umiłowani	miłością	odwieczną,	która	nie	zna	końca,	trwa	mimo	różnego	zła.	
Nie	ma	też	względu	na	osoby,	lecz	ogarnia	każdego.	Nie	bój	się,	że	nie	dasz	rady	wykonać	tak	trudnego	
testamentu.	 Jezus	 ze	 swoją	miłością	pozostał	 z	 tobą.	 Chce,	 abyś	 razem	z	Nim	wchodził	 na	drogę	 tej	
niesamowitej	przygody	uwielbienia	Boga	w	miłości	bliźniego.	Nie	lekceważ	żadnej	chwili,	nie	lekceważ	
drobnych	rzeczy:	wszystko	może	być	wypełnianiem	Jezusowego	testamentu.	
	

Ty,	Panie,	dałeś	nam	przykazanie	nowe:		
miłości	bliźniego	na	wzór	tej	miłości,	jaką	umiłowałeś	każdego	z	nas.		
Pomóż	mi	wypełniać	Twój	testament,	aby	Bóg	był	uwielbiony.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Miesiąc	 maj:	 Poświęcony	 jest	 Najświętszej	 Maryi	 Pannie.	 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.		
	

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.		
	

Zabawa	parafialna	 „Powitanie	 lata”:	 Odbędzie	 się	 22	 czerwca	w	Hawkwell	Village	Hall,	 SS5	4EH.	
Rozpoczęcie	o	19.00	a	zakończenie	o	24.00.	Zapewniamy:	muzykę	na	żywo	-	gra	zespół	Artex,	ciepłe	
dania,	przekąski,	ciasta,	owoce,	słodycze,	zimne	napoje,	kawę,	herbatę.	W	programie	loteria.	Prosimy	o	
przyniesienie	fantów.	Ceny	biletów:	dorośli:	£20,	dzieci	od	10	lat	wzwyż:	£10,	dzieci	poniżej	10	lat:	£1.	
Bilety	do	nabycia	od	26	maja:	w	Southend	u	Anety	07857020153	i	Kingi	07508002518,	w	Chelmsford	u	
Marzeny:	07858165181.	
	

Pielgrzymka	do	Medjugorie:	Wszystkich	pielgrzymów	zapraszamy	na	Mszę	świętą	w	piątek	24	maja	
o	godz.	19.00	na	Prittlewell.	Będziemy	modlić	się	o	owoce	pielgrzymki.	Po	Mszy	świętej	będzie	krótkie	
spotkanie.		
	

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	biuletynie	angielskiej	parafii	
Sacred	 Heart.	 Od	 Wielkanocy	 w	 kościele	 na	 Prittlewell	 odprawiana	 jest	 też	 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.		
	



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	8	czerwca.	
W	Basildon	 odbywają	 się	we	 czwartki	 o	 19.00.	 Kolejne	 spotkanie	 23	maja.	 Zapraszamy	wszystkich	
dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

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	
zwykle	w	pierwszą	i	trzecią	sobotę	od	14.15	do	15.30.	Miejsce	spotkań	to	sala	parafialna	przy	kościele	
Sacred	Heart.	Najbliższe	spotkanie	będzie	8	czerwca.		
	

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.		
	

Herbatka	w	Chelmsford:	Zapraszamy	wszystkich	26	listopada	na	herbatkę	po	Mszy	świętej	o	godz.	
16.00.	Prosimy	o	przyniesienie	przekąsek	i	ciast.		
	

Jubileusz	 Parafii	 Matki	 Bożej	 Wspomożycielki	Wiernych	 i	 św.	 Heleny	 na	Westcliff:	 Angielska	
parafia	na	Westcliff	obchodzi	w	tym	roku	150	rocznicę	założenia.	Uroczystości	odbędą	się	w	dniach	23-
26	maja	2019	roku.	Program	można	znaleźć	na	stronie	internetowej	i	w	biuletynie	angielskiej	parafii.	
Proboszcz	parafii	ks.	Alex	Poblador	zaprasza	polską	społeczność	do	wzięcia	udziału	w	świętowaniu	i	
dziękczynieniu	za	parafię.	Szczególnymi	punktami	jubileuszowego	programu	są:	Msza	święta	w	piątek	
24	maja	o	godzinie	17.30,	której	będzie	przewodniczył	bp	Alan	Williams	oraz	międzynarodowa	Msza	
święta	w	niedzielę	26	maja	o	godzinie	11.15,	której	będzie	przewodniczył	ks.	Kevin	Hale,	wikariusz	
generalny.	Zapraszamy.		
	

W	związku	z	wydarzeniami	w	parafii	angielskiej	na	Westcliff	nie	będzie	polskich	Mszy	sobotnich	18	
maja	i	25	maja	2019.	Za	niedogodności	przepraszamy.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
18	MAJA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 NIE	MA	MSZY	ŚWIĘTEJ	
19	MAJA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Katarzyny	i	Wiesława		

w 10 rocznicę sakramentu małżeństwa 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	nowonarodzonego	Franciszka		

o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	
24	MAJA,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
25	MAJA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 NIE	MA	MSZY	ŚWIĘTEJ	
26	MAJA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Antonina	Faryś	w	8	miesięcy	od	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	dzieci,	które	przystępują	do	Pierwszej	Komunii	Świętej	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	5	MAJA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 PRITTLEWELL	 RAZEM:	
£	55,51 £	99,95	+	20	zł	 £	109,82	 £	265,41	+	10	zł	 £	530,69	+	30	zł	
	

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	
	


