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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Syr	3,17-18.20.28-29;	Ps:	68;	2	Czytanie:	Hbr	12,18-19.22-24a;	Ewangelia:	Łk	14,1.7-14	
	

Gdy	 Jezus	przyszedł	do	domu	pewnego	przywódcy	 faryzeuszów,	 aby	w	 szabat	
spożyć	 posiłek,	 oni	 Go	 śledzili.	 I	 opowiedział	 zaproszonym	 przypowieść,	 gdy	
zauważył,	jak	sobie	wybierali	pierwsze	miejsca.	Tak	mówił	do	nich:	”Jeśli	cię	kto	
zaprosi	na	ucztę,	nie	zajmuj	pierwszego	miejsca,	by	czasem	ktoś	znakomitszy	od	
ciebie	 nie	 był	 zaproszony	 przez	 niego.	 Wówczas	 przyjdzie	 ten,	 kto	 was	 obu	
zaprosił,	i	powie	ci:	»Ustąp	temu	miejsca«;	i	musiałbyś	ze	wstydem	zająć	ostatnie	

miejsce.	Lecz	gdy	będziesz	zaproszony,	idź	i	usiądź	na	ostatnim	miejscu.	Wtedy	przyjdzie	gospodarz	i	
powie	ci:	»Przyjacielu,	przesiądź	się	wyżej«;	i	spotka	cię	zaszczyt	wobec	wszystkich	współbiesiadników.	
Każdy	bowiem,	kto	się	wywyższa,	będzie	poniżony,	a	kto	się	poniża,	będzie	wywyższony”.	Do	tego	zaś,	
który	Go	zaprosił,	rzekł:	”Gdy	wydajesz	obiad	albo	wieczerzę,	nie	zapraszaj	swoich	przyjaciół	ani	braci,	
ani	krewnych,	ani	zamożnych	sąsiadów,	aby	cię	i	oni	nawzajem	nie	zaprosili,	 i	miałbyś	odpłatę.	Lecz	
kiedy	urządzasz	przyjęcie,	zaproś	ubogich,	ułomnych,	chromych	i	niewidomych.	A	będziesz	szczęśliwy,	
ponieważ	nie	mają	czym	tobie	się	odwdzięczyć;	odpłatę	bowiem	otrzymasz	przy	zmartwychwstaniu	
sprawiedliwych”. 
	

Pokora	w	cenie		
Wielu	rzeczy	Jezus	Mistrz	chce	nauczyć	swoich	uczniów	wszystkich	epok.	Dzisiejsza	lekcja	brzmi:	„Kto	
się	wywyższa,	będzie	poniżony”	(Łk	14,	11).	Pokora	 jest	 jedną	z	podstawowych	cech	chrześcijanina.	
Jezus	potwierdził	to	całym	swoim	życiem.	Maryja	przy	zwiastowaniu	określiła	siebie	Służebnicą	Pańską.	
Święty	 Paweł	 napominał	 Rzymian:	 „Nie	 zabiegajcie	 o	 to,	 co	 wyniosłe”	 (Rz	 12,	 16).	 Dlaczego	 mam	
zapominać	o	sobie?	Odpowiedź	 jest	prosta.	 Jeśli	nie	postawię	Boga	 i	drugiego	człowieka	w	centrum	
swojego	życia,	zmarnuję	je.	Pycha	będzie	kazać	mi	wierzyć,	że	jestem	najważniejszą	osobą	i	wszystko	
ma	być	podporządkowane	mnie.	Z	Bogiem	włącznie.	Wiara	musi	być	budowana	na	prawdzie.	Stąd	św.	
Teresa	określała	pokorę	jako	kroczenie	w	prawdzie.	A	prawda	jest	taka,	że	Jezus	przyszedł	na	świat	jako	
wyzwalająca,	bezinteresowna	miłość.	W	tym	mam	Go	naśladować,	a	bezinteresowność	powinna	się	stać	
towarzyszką	mojego	myślenia	i	działania.		
	

Duchu	Święty,	pomóż	mi	zrozumieć,	że	tylko	pokorna	miłość,	szukająca	dobra	drugich,	przynosi	prawdziwą	
radość	i	nie	zostanie	zapomniana	na	wieki.	Umocnij	mnie,	abym	szedł	przez	życie	w	tej	prawdzie.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

80	rocznica	wybuchu	II	wojny	światowej:	Wspominamy	dzisiaj	rozpoczęcie	wojny,	która	pochłonęła	
ponad	 60	milionów	 ofiar,	 w	 tym	 około	 6	milionów	 obywateli	 Polski.	 Prosimy	 o	 pokój	 na	 świecie	 i	
pojednanie	 między	 narodami	 oraz	 błogosławieństwo	 dla	 naszej	 Ojczyzny.	 Ze	 czcią	 myślimy	 o	
wszystkich,	którzy	oddali	życie	za	wolność	Polski.		
	

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

Pierwszy	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	Msza	święta	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	
o	godzinie	19.00.	Spowiedź	od	godziny	18.00	do	19.00.	Po	Mszy	świętej	sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	
włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

Msza	święta	z	udziałem	dzieci:	w	Southend	w	każdą	2	i	4	niedzielę	miesiąca.		
	

Przygotowanie	do	sakramentów:	Wszystkie	osoby	z	Southend,	Basildon	i	Chelmsford,	które	pragną	
przygotować	 się	 w	 tym	 roku	 do	 sakramentów:	 Eucharystii,	 bierzmowania	 i	 małżeństwa	 proszę	 o	



kontakt.	 Dla	 rodziców,	 którzy	 pragną,	 aby	 ich	 dzieci	 uczestniczyły	 w	 przygotowaniu	 do	 Pierwszej	
Komunii	w	Southend	odbędzie	się	spotkanie	organizacyjne	21	września	o	godzinie	14.00	w	sali	przy	
kościele	Sacred	Heart.		
	

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,	spożyć	ciepły	posiłek.	Spotkania	odbywają	się	we	środy	o	19.00	w	sali	przy	kościele	Sacred	
Heart	 w	 Southend.	 Parafian	 chętnych	 do	 przygotowania	 posiłków	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 Kingą	 -	
07508002518.	Za	pomoc	dziękujemy.		
	

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.	W	okresie	wakacyjnym,	czyli	od	8	lipca	do	
końca	sierpnia	Mszy	w	kościele	na	Prittlewell	nie	będzie.	Zapraszamy	od	września.		
	

Podziękowanie:	 Słowa	 wdzięczności	 kieruję	 do	 ks.	 Bartosza	 Adamskiego,	 który	 podejmował	
wakacyjne	zastępstwo	w	naszej	parafii	oraz	do	wszystkich,	którzy	go	wspomagali	i	troszczyli	się	o	różne	
posługi	w	okresie	urlopów.		
	

Polska	 pod	 Krzyżem:	 14	 września	 w	 Święto	 Podwyższenia	 Krzyża	 Świętego	 włączymy	 się	 w	
ogólnopolską	akcję	modlitewną.	Akcja	ta	ma	na	celu	ożywienie	i	umocnienie	wiary	w	obliczu	trudności,	
jakie	 stoją	 dzisiaj	 przed	 Kościołem	 w	 Polsce.	 Główne	 obchody	 będą	 miały	 miejsce	 we	Włocławku.	
Zapraszamy	na	Mszę	świętą	na	Westcliff,	po	której	będzie	adoracja	Krzyża.	Kulminacyjnym	punktem	
naszej	modlitwy	będzie	duchowy	akt	ustawienia	Krzyża	w	centrum	swojego	życia.	Prosimy	skorzystać	
wcześniej	 z	 sakramentu	 pojednania	 dla	 owocnego	 przeżycia	 tej	 modlitwy.	 Szczegóły	 są	 na	 stronie	
internetowej	polskapodkrzyzem.pl.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
	

31	SIERPIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 W	intencji	Damiana	o	pomyślne	leczenie	i	opiekę	Bożą	
1	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 W	intencji	Damiana	o	pomyślne	leczenie	i	opiekę	Bożą	
12.30	 BASILDON	 Za	Julię	o	dary	Ducha	Świętego,	o	jasność	umysłu		

i	potrzebne	łaski	na	czas	egzaminów	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	ofiary	II	wojny	światowej,		

o	błogosławieństwo	dla	Polski	i	o	pokój	na	świecie	
6	WRZESIEŃ,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 +	Kazimiera	
7	WRZESIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Aniela	Gil	
8	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Jerzy	Kudła	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

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	
 


