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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXIII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Mdr	9,13-18b;	Ps:	90;	2	Czytanie:	Flm	9b-10.12-17;	Ewangelia:	Łk	14,25-33	
	

Wielkie	tłumy	szły	z	Jezusem.	On	zwrócił	się	i	rzekł	do	nich:	”Jeśli	kto	przychodzi	
do	Mnie,	a	nie	ma	w	nienawiści	swego	ojca	i	matki,	żony	i	dzieci,	braci	i	sióstr,	nadto	
i	siebie	samego,	nie	może	być	moim	uczniem.	Kto	nie	nosi	swego	krzyża,	a	idzie	za	
Mną,	ten	nie	może	być	moim	uczniem.	Bo	któż	z	was,	chcąc	zbudować	wieżę,	nie	
usiądzie	wpierw,	a	nie	oblicza	wydatków,	czy	ma	na	wykończenie?	Inaczej	gdyby	
założył	 fundament,	 a	 nie	 zdołałby	 wykończyć,	 wszyscy	 patrząc	 na	 to	 zaczęliby	

drwić	z	niego:	»Ten	człowiek	zaczął	budować,	a	nie	zdołał	wykończyć«.	Albo	który	król,	mając	wyruszyć,	
aby	stoczyć	bitwę	z	drugim	królem,	nie	usiądzie	wpierw	i	nie	rozważy,	czy	w	dziesięć	tysięcy	ludzi	może	
stawić	 czoło	 temu,	 który	 z	 dwudziestu	 tysiącami	 nadciąga	 przeciw	 niemu?	 Jeśli	 nie,	 wyprawia	
poselstwo,	gdy	tamten	jest	jeszcze	daleko,	i	prosi	o	warunki	pokoju.	Tak	więc	nikt	z	was,	kto	nie	wyrzeka	
się	wszystkiego,	co	posiada,	nie	może	być	moim	uczniem”. 
	

Warunki	bycia	uczniem	Jezusa		
Bycie	 uczniem	 Chrystusa	 to	nie	 osobisty	wybór,	 lecz	 Jego	 zaproszenie.	 Chcąc	 być	 Jego	 uczniem,	 nie	
można	stawiać	Mu	warunków.	Jeśli	jest	prawdą,	że	Jezus	zaprasza	każdego	do	grona	swoich	uczniów,	to	
nie	można	zapominać,	że	jest	również	prawdą	to,	że	On	stawia	konkretne	warunki	bycia	Jego	uczniem.	
Czy	w	ten	sposób	zabiera	człowiekowi	wolność?	Wręcz	przeciwnie.	On	wyzwala	z	relacji	lub	przywiązań,	
które	mogą	zniewolić	do	tego	stopnia,	że	Bóg	nie	będzie	w	życiu	najważniejszy.	Jeśli	całe	serce	jest	dla	
Niego,	to	jest	w	nim	również	miejsce	dla	innych.	Wtedy	miłość	jest	zdrowa	i	rozwijająca.	Jeśli	ktoś	lub	
coś	stanie	się	ważniejsze	od	Niego,	człowiek	marnuje	swoje	życie.	Tylko	Bóg	może	dać	życiu	pełnię.	Jest	
nią	On	sam	tu,	na	ziemi,	a	przede	wszystkim	w	wieczności.		
	

Panie,	chciałbym	móc	wyznać	za	Karolem	de	Foucauld:		
„Odkąd	poznałem	Boga,	wiedziałem,	że	nie	mogę	żyć	jak	tylko	dla	Niego”.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

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.		
	

Msza	święta	z	udziałem	dzieci:	W	Southend	kazanie	do	dzieci	jest	w	każdą	2	i	4	niedzielę	miesiąca.	
Wyjątek	stanowią	ważne	uroczystości	kościelne.	W	pozostałe	niedziele	w	czasie	kazania	jest	katecheza	
dla	dzieci.		
	

Wrześniowy	konkurs	dla	dzieci	„Polskie	Krzyże”:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	do	wykonania	prac	
przedstawiających	 najważniejsze	 polskie	 krzyże.	 Techniki	 dowolne.	 Celem	 prac	 niech	 będzie	
przedstawienie	historycznych	polskich	krzyży	znajdujących	się	w	różnych	miejscach	Polski.	Do	prac	
można	dołączyć	krótką	informację.	Prosimy	składać	prace	do	końca	września	u	księdza	proboszcza.		
	

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	po	Mszy	świętej	o	18.00	na	
Westcliff.		
	

Spotkanie	charytatywne	„Dzielmy	się	nadzieją”:	W	sobotę	28	września	o	19.00	w	sali	i	ogródku	na	
Prittlewell	 odbędzie	 się	 otwarte	 spotkanie	 parafialne.	 Będzie	 grill,	 ciasta,	 herbata	 i	 kawa.	 Jest	 to	



spotkanie	 charytatywne,	 którego	 celem	 jest	 zebranie	 środków	 na	 pomoc	 dla	 Damiana,	 który	 podjął	
walkę	 z	 nowotworem.	 Dziękuję	 za	 inicjatywę	 Karolinie	 i	 Ewie	 oraz	 grupie	 parafian.	 Zapraszamy	
wszystkich	ludzi	o	dobrym	sercu!	
	

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:	www.westbourneparish.org.uk.	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.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
7	WRZESIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Aniela	Gil	
8	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Jerzy	Kudła	
16.00	 CHELMSFORD	 Dziękczynienie	Opatrzności	Bożej		

za	otrzymane	łaski	i	opiekę	nad	naszą	rodziną	
6	WRZESIEŃ,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
14	WRZESIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Jan	Janczara	w	4	rocznicę	śmierci	
15	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	zdrowie	dla	mamy	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	17	MARCA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	59,00 £	104,58	 £	50,00	 £	213,58	
	

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	
	
	
 

 
 
św. Matka Teresa z Kalkuty 
 
 

Spójrz na krzyż 
 

Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę  
Jezusa pochyloną, aby cię pocałować, 
Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć,  
Jego serce otwarte, by cię przyjąć,  
by zamkąć cię w swojej miłości. 
 
 

 

Skoro wiemy, że Krzyż jest znakiem  
największej miłości Chrystusa do ciebie  
i do mnie, przyjmijmy Jego Krzyż we  
wszystkim, co zechce nam dać i oddajmy  
Mu z radością wszystko, co zechce zabrać. 
 

Jeśli będziemy tak postępować,  
świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami,  
że należymy do Jezusa, że czyny,  
które wykonujemy, ty i ja, nie są  
niczym innym, jak naszą miłością  
wcieloną w życie 


