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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Wniebowstąpienie	Pańskie	(C)	
1	Czytanie:	Dz	1,1-11;	Ps:	47;	2	Czytanie:	Ef	1,17-23;	Ewangelia:	Łk	24,46-53	
	

Jezus	 powiedział	 do	 swoich	 uczniów:	„Tak	 jest	 napisane:	 Mesjasz	 będzie	 cierpiał	 i	
trzeciego	 dnia	 zmartwychwstanie;	 w	 imię	 Jego	 głoszone	 będzie	 nawrócenie	 i	
odpuszczenie	grzechów	wszystkim	narodom,	począwszy	od	Jerozolimy.	Wy	jesteście	
świadkami	 tego.	Oto	 Ja	 ześlę	 na	 was	 obietnicę	mojego	 Ojca.	 Wy	 zaś	 pozostańcie	 w	
mieście,	aż	będziecie	uzbrojeni	mocą	z	wysoka”.	Potem	wyprowadził	ich	ku	Betanii	 i	
podniósłszy	ręce	pobłogosławił	ich.	A	kiedy	ich	błogosławił,	rozstał	się	z	nimi	i	został	

uniesiony	do	nieba.	Oni	 zaś	oddali	Mu	pokłon	 i	 z	wielką	 radością	wrócili	 do	 Jerozolimy,	 gdzie	 stale	
przebywali	w	świątyni,	wielbiąc	i	błogosławiąc	Boga.	
	

Umocnieni	błogosławieństwem	i	obietnicą	Ojca	
Ziemskie	 życie	 Jezusa	 kończy	 się	wydarzeniem	wniebowstąpienia.	 Jezus	 krótko	 przypomina	 swoim	
uczniom,	jaka	droga	wiodła	ku	temu	i	 jaką	powierza	im	misję.	Następnie	w	geście	błogosławieństwa	
rozstaje	się	z	nimi.	Z	reguły	pożegnania	są	pełne	smutku.	Może	dlatego,	że	pozostawiają	w	niepewności	
co	 do	 ponownego	 spotkania?	 Skąd	więc	 radość	 uczniów	 po	 wstąpieniu	 Jezusa	 do	 nieba?	 „Z	 wielką	
radością	wrócili	 do	 Jeruzalem”	 (Łk	24,	 52).	 Oni	wiedzą,	 że	 nie	 pozostaną	 sami,	 że	 słowo	 Jezusa	 się	
wypełni	i	że	otrzymają	obiecaną	moc	z	wysoka.	Dzięki	Duchowi	Świętemu	będą	mogli	głosić	Ewangelię	
po	krańce	ziemi.	Teraz	kolej	na	nas.	Ojczyzna	jest	w	niebie,	ale	nie	można	tam	zdążać	samemu.	Ale	Jezus	
nie	 pozostawił	 nas	 samych,	 idźmy	 więc	 w	 radości.	 On	 spełnia	 swą	 obietnicę	 również	 wobec	 nas.	
	

Jezu,	który	oczekujesz	mnie	w	niebie,	wstawiaj	się	za	mną	u	Ojca,		
aby	Jego	obietnica	dawała	mi	moc	w	drodze	ku	Tobie,		
w	pełnieniu	Twojej	misji	głoszenia	nawrócenia		
na	odpuszczenie	grzechów	wszystkim	narodom.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Pierwsza	Komunia	święta:	Pierwszą	Komunię	świętą	przyjęło	w	tym	roku	28	dzieci.	Bardzo	dziękuję	
wszystkim,	którzy	zaangażowali	się	w	przygotowanie	uroczystości	w	Southend,	Basildon	i	Chelmsford.	
Niech	Dobry	Bóg	wynagrodzi	Wam	swoją	łaską	i	błogosławieństwem.		
	

Zmiana	 tajemnic	 różańca:	 Dzisiaj	 pierwsza	 niedziela	 miesiąca,	 więc	 następuje	 zmiana	 tajemnic	
różańca	w	parafialnych	różach	różańcowych.	Dziękujemy	wszystkim,	którzy	podjęli	dzieło	modlitwy	w	
intencjach	Kościoła	i	świata.		
	

Pierwszy	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	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.	Po	
Mszy	świętej	sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

Piknik	rodzinny	w	Basildon:	Odbędzie	się	30	czerwca	od	11.00	do	15.00	w	Westley	Height	Country	
Park,	High	Road,	Basildon,	SS16	6HU.	Wjazd	za	Miller&Carter	Langdon	Hills	Steakhouse.	Parking	na	
końcu	drogi	lub	przy	Steakhous.	W	programie:	11.00-12.30	zabawy	i	konkurencje	dla	dzieci	oraz	rodzin,	
12.00-13.00	mecz	piłki	nożnej,	 13.00-15.00	 czas	na	piknikowanie,	wspólny	 śpiew	przy	 gitarze,	 oraz	
dalsze	 gry	 i	 zabawy	 dla	 dzieci.	 Prosimy,	 aby	 każda	 rodzina	 przyniosła	 własne	 koce	 oraz	 kosze	 z	
jedzeniem	 i	 piciem.	 Chętne	 osoby	 zapraszamy	do	pomocy	w	 organizacji.	 Chcemy	 stworzyć	wspólne	
stanowisko	z	domowymi	wypiekami.	Prosimy	o	przyniesienie	ciast,	babeczek,	ciastek,	itp.	Prosimy	także	
o	 kontakt	 osoby,	 które	 posiadają	 zabawki	 „outdoor”	 dla	 dzieci	w	 różnym	wieku	 (np.	 piłki	 plażowe,	
kręgle,	duże	klocki,	freezbe,	zjeżdżalnie,	bujaki,	baseniki	z	kulkami).	Kontakt	do	Asi	–	07492332671	oraz	
Eweliny	–	07846795021.		
	

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,	w	Basildon	u	Moniki	–	07476332880.		
	

Pielgrzymka	 do	 Medjugorie:	W	 dniach	 28	 maja	 do	 4	 czerwca	 grupa	 18	 parafian	 uczestniczy	 w	
pielgrzymce	 do	 Medjugorie.	 Pamiętajmy	 w	 modlitwie	 o	 pielgrzymach	 wypraszając	 owoce	
pielgrzymowania.	Pielgrzymi	będą	ze	swojej	strony	powierzać	sprawy	nas	wszystkich	oraz	parafii.	
	

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	13	czerwca.	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.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
1	CZERWCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zmarli	z	rodziny	Koprów:		

Marta,	Jan,	Teresa,	Marian	i	Mieczysław	
2	CZERWCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za Alexa w dniu chrztu świętego 
12.30	 BASILDON	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
7	CZERWCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
8	CZERWCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Anna	Pawłowska	–	w	5	rocznicę	śmierci	
9	CZERWCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Leokadia	i	Stefan	Kapera	–	w	rocznicę	śmierci,	+	Stefania	Mazur	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	5	MAJA	2019	
PRITTLEWELL	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	20,50	 £	145,22	 £	95,19	+	28	zł	 £	260,91	+	28	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	
	


