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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Zesłania	Ducha	Świętego	(C)	
1	Czytanie:	Dz	2,1–11;	Ps:	104;	2	Czytanie:	Rz	8,	8-17;	Ewangelia:	J	14,	15-16.	23b-26	
	

Jezus	 powiedział	 do	 swoich	 uczniów:	«Jeżeli	 Mnie	 miłujecie,	 będziecie	 zachowywać	
moje	przykazania.	Ja	zaś	będę	prosił	Ojca,	a	innego	Parakleta	da	wam,	aby	z	wami	był	na	
zawsze.	Jeśli	Mnie	kto	miłuje,	będzie	zachowywał	moją	naukę,	a	Ojciec	mój	umiłuje	go	i	
przyjdziemy	 do	 niego,	 i	 mieszkanie	 u	 niego	 uczynimy.	 Kto	 nie	 miłuje	 Mnie,	 ten	 nie	
zachowuje	 słów	moich.	 A	 nauka,	 którą	 słyszycie,	 nie	 jest	moja,	 ale	 Tego,	 który	Mnie	
posłał,	Ojca.	To	wam	powiedziałem,	przebywając	wśród	was.	A	Paraklet,	Duch	Święty,	
którego	Ojciec	pośle	w	moim	 imieniu,	On	was	wszystkiego	nauczy	 i	przypomni	wam	

wszystko,	co	Ja	wam	powiedziałem». 
	

Duch	Pocieszyciel		
Dar	zbawienia	dociera	do	każdego	człowieka	w	każdym	czasie	pielgrzymowania	Kościoła	dzięki	darowi	
Ducha	 Świętego.	 On	 zapewnia	 jedność	 Kościoła	 i	 ożywia	 wiarę.	 On	 daje	 poznanie	 Ojca	 i	 Syna.	 Jest	
ożywczą	 wodą,	 gdy	 w	 sercu	 posucha	 i	 zniechęcenie,	 gdy	 życiowe	 niepowodzenia	 napełniają	 duszę	
smutkiem,	a	nawet	za	podszeptem	szatana	budzi	się	przekonanie,	że	Bóg	o	nas	zapomniał.	Wówczas	
potrzeba	 głośnego	 wołania	 do	 Ducha	 Świętego.	 On	 został	 dany,	 aby	 być	 pocieszycielem.	 Nie	
uczuciowym,	lecz	przypominającym	wszystko,	co	uczynił	Jezus,	a	także	to,	że	miłość	Jezusa	nigdy	nie	
ustaje,	a	moja	przynależność	do	Niego	trwa	nawet	wówczas,	gdy	słońce	przysłaniają	gęste	chmury.	Duch	
Nadziei	ożywia	wszystko.	
	

Jezu	Chryste,	dziękuję	Ci	za	dar	Ducha	Świętego	dla	Kościoła	i	dla	mnie.		
Duchu	Święty,	napełniaj	moje	serce	swoją	obecnością	i	zapalaj	w	nim	ogień	Bożej	miłości.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Odpust	 parafialny:	Dzisiaj	 przeżywamy	Uroczystość	 Zesłania	 Ducha	 Świętego.	 Jest	 to	 święto	 całej	
naszej	wspólnoty	parafialnej.	Niech	Duch	Święty	będzie	dla	nas	wszystkich	źródłem	mądrości,	mocy	i	
pokoju.	 Dzisiaj	 można	 uzyskać	 odpust	 zupełny,	 czyli	 darowanie	 wszystkich	 kar	 za	 grzechy	 pod	
zwykłymi	 warunkami:	 stan	 łaski	 uświęcającej,	 brak	 przywiązania	 do	 jakiegokolwiek	 grzechu,	
odmówienie	modlitwy	Ojcze	nasz	i	Wierzę	w	Boga	oraz	modlitwy	w	intencjach	Ojca	Świętego.		
	

Rocznice	Pierwszej	Komunii	Świętej:	W	Chelmsford	pierwszą	rocznicę	Komunii	Świętej	będziemy	
przeżywać	23	czerwca	na	Mszy	świętej	o	godzinie	16.00,	w	Southend	30	czerwca	na	Mszy	o	godzinie	
9.00,	a	w	Basildon	7	lipca	na	Mszy	o	godzinie	12.30.	
	

Boże	Ciało	w	Chelmsford:	W	niedzielę	16	czerwca	parafia	angielska	w	Chelmsford	organizuje	procesję	
eucharystyczną	w	związku	z	Uroczystością	Najświętszego	Ciała	i	Krwi	Chrystusa.	Procesja	wyruszy	o	
godzinie	15.00	z	 terenu	szkoły,	która	znajduje	się	 obok	kościoła.	Prosimy	o	 jak	najliczniejszy	udział	
parafian.	Szczególnie	zapraszamy	dzieci	pierwszokomunijne	w	strojach.		
	

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.	W	najbliższym	tygodniu	Mszy	
w	piątek	nie	będzie	ze	względu	na	wyjazd	księdza	z	młodzieżą	na	Dni	Młodych.		
	

Spotkania	modlitewne	 dla	 dorosłych	w	 Basildon:	 Spotkania	 odbywają	 się	 we	 czwartki	 o	 19.00.	
Kolejne	spotkanie	13	czerwca.	Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

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.		
	

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.		
	

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.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
8	CZERWIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Anna	Pawłowska	–	w	5	rocznicę	śmierci	
9	CZERWIEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Leokadia	i	Stefan	Kapera	–	w	rocznicę	śmierci,	+	Stefania	Mazur	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
15	CZERWIEC,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
16	CZERWIEC,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za Eylę Rzepka z okazji chrztu świętego 
16.00	 CHELMSFORD	 +	Władysław,	ojciec	-	w	10	rocznicę	śmierci,	+	Leszek,	brat	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	2	CZERWIEC	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 BASILDON	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	34,91	 £	262,28	 £	128,80	 £	65,66	 491,65	

	

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	
	
 

Modlitwa do Ducha Świętego 
 
Duchu Święty, proszę Cię 
 

o dar mądrości do lepszego poznawania  
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, 
 

o dar rozumu do lepszego zrozumienia 
ducha tajemnic wiary świętej, 
 

o dar umiejętności, 
abym w życiu kierował się  
zasadami tejże wiary, 
 
 

o dar rady, abym we wszystkim  
u Ciebie szukał rady 
i u Ciebie ją zawsze znajdował, 
 
 

o dar męstwa, aby żadna bojaźń  
ani względy ziemskie 
nie mogły mnie od Ciebie oderwać, 
 
o dar pobożności, abym zawsze służył 
Twojemu Majestatowi z synowską miłością, 
 

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, 
który Ciebie, o Boże, obraża. 

____________________________ 
Modlitwa, którą Jan Paweł II otrzymał od 
swojego ojca, kiedy był małym chłopcem 
i odmawiał codziennie przez całe życie.  


