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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXIV	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Wj	32,7-11.13-14;	Ps:	51;	2	Czytanie:	1	Tm	1,12-17;	Ewangelia:	Łk	15,1-32	
	

Zbliżali	 się	 do	 Jezusa	 wszyscy	 celnicy	 i	 grzesznicy,	 aby	 Go	 słuchać.	 Na	 to	 szemrali	
faryzeusze	i	uczeni	w	Piśmie:	„Ten	przyjmuje	grzeszników	i	jada	z	nimi”.	Opowiedział	
im	wtedy	następującą	przypowieść:	„Któż	z	was,	gdy	ma	sto	owiec,	a	zgubi	jedną	z	nich,	
nie	 zostawia	 dziewięćdziesięciu	 dziewięciu	 na	 pustyni	 i	 nie	 idzie	 za	 zgubioną,	 aż	 ją	
znajdzie?	A	 gdy	 ją	 znajdzie,	 bierze	 z	 radością	na	 ramiona	 i	wraca	do	domu;	 sprasza	
przyjaciół	 i	 sąsiadów	 i	mówi	 im:	 «Cieszcie	 się	 ze	mną,	 bo	 znalazłem	owcę,	 która	mi	
zginęła».	 Powiadam	 wam:	 Tak	 samo	 w	 niebie	 większa	 będzie	 radość	 z	 jednego	
grzesznika,	 który	 się	 nawraca,	 niż	 z	 dziewięćdziesięciu	 dziewięciu	 sprawiedliwych,	

którzy	nie	potrzebują	nawrócenia.	Albo	jeśli	jakaś	kobieta,	mając	dziesięć	drachm,	zgubi	jedną	drachmę,	
czyż	nie	zapala	światła,	nie	wymiata	domu	i	nie	szuka	starannie,	aż	ją	znajdzie?	A	znalazłszy	ją,	sprasza	
przyjaciółki	i	sąsiadki	i	mówi:	«Cieszcie	się	ze	mną,	bo	znalazłam	drachmę,	którą	zgubiłam».	Tak	samo,	
powiadam	wam,	radość	powstaje	u	aniołów	Bożych	z	jednego	grzesznika,	który	się	nawraca”.	Powiedział	
też:	„Pewien	człowiek	miał	dwóch	synów.	Młodszy	z	nich	rzekł	do	ojca:	«Ojcze,	daj	mi	część	majątku,	która	
na	 mnie	 przypada».	 Podzielił	 więc	 majątek	 między	 nich.	 Niedługo	 potem	 młodszy	 syn,	 zabrawszy	
wszystko,	 odjechał	w	 dalekie	 strony	 i	 tam	 roztrwonił	 swój	majątek,	 żyjąc	 rozrzutnie.	 A	 gdy	wszystko	
wydał,	nastał	ciężki	głód	w	owej	krainie	i	on	sam	zaczął	cierpieć	niedostatek.	Poszedł	i	przystał	do	jednego	
z	 obywateli	 owej	 krainy,	 a	 ten	posłał	 go	na	pola,	 żeby	 pasł	 świnie.	 Pragnął	 on	 napełnić	 swój	 żołądek	
strąkami,	 którymi	żywiły	się	 świnie,	 lecz	nikt	mu	 ich	nie	dawał.	Wtedy	 zastanowił	 się	 i	 rzekł:	 «Iluż	 to	
najemników	mojego	ojca	ma	pod	dostatkiem	chleba,	a	ja	tu	z	głodu	ginę.	Zabiorę	się	i	pójdę	do	mego	ojca,	
i	 powiem	mu:	Ojcze	 zgrzeszyłem	przeciw	Bogu	 i	względem	ciebie,	 już	nie	 jestem	godzien	nazywać	się	
twoim	synem:	uczyń	mię	choćby	jednym	z	najemników».	Wybrał	się	więc	i	poszedł	do	swojego	ojca.	A	gdy	
był	jeszcze	daleko,	ujrzał	go	jego	ojciec	i	wzruszył	się	głęboko;	wybiegł	naprzeciw	niego,	rzucił	mu	się	na	
szyję	i	ucałował	go.	A	syn	rzekł	do	niego:	«Ojcze,	zgrzeszyłem	przeciw	Bogu	i	względem	ciebie,	 już	nie	
jestem	godzien	nazywać	się	twoim	synem».	Lecz	ojciec	rzekł	do	swoich	sług:	«Przynieście	szybko	najlepszą	
suknię	i	ubierzcie	go;	dajcie	mu	też	pierścień	na	rękę	i	sandały	na	nogi.	Przyprowadźcie	utuczone	cielę	i	
zabijcie:	będziemy	ucztować	i	bawić	się;	ponieważ	ten	mój	syn	był	umarły,	a	znów	ożył;	zaginął,	a	odnalazł	
się».	I	zaczęli	się	bawić.	Tymczasem	starszy	jego	syn	przebywał	na	polu.	Gdy	wracał	i	był	blisko	domu,	
usłyszał	muzykę	 i	 tańce.	 Przywołał	 jednego	ze	 sług	 i	pytał	 go,	 co	 to	 znaczy.	Ten	mu	 rzekł:	 «Twój	brat	
powrócił,	a	ojciec	twój	kazał	zabić	utuczone	cielę,	ponieważ	odzyskał	go	zdrowego».	Na	to	rozgniewał	się	
i	nie	chciał	wejść;	wtedy	ojciec	jego	wyszedł	i	tłumaczył	mu.	Lecz	on	odpowiedział	ojcu:	«Oto	tyle	lat	ci	
służę	i	nigdy	nie	przekroczyłem	twojego	rozkazu;	ale	mnie	nie	dałeś	nigdy	koźlęcia,	żebym	się	zabawił	z	
przyjaciółmi.	Skoro	jednak	wrócił	ten	syn	twój,	który	roztrwonił	twój	majątek	z	nierządnicami,	kazałeś	
zabić	dla	niego	utuczone	cielę».	Lecz	on	mu	odpowiedział:	«Moje	dziecko,	 ty	zawsze	 jesteś	przy	mnie	 i	
wszystko	moje	do	ciebie	należy.	A	trzeba	się	weselić	i	cieszyć	z	tego,	że	ten	brat	twój	był	umarły,	a	znów	
ożył;	zaginął,	a	odnalazł	się»”.	 
	

Miłosierdzie	–	imię	Boga		
Zatrzymajmy	 się	 przed	 obrazem	 Boga,	 jaki	 się	 objawia	 w	 przypowieściach,	 aby	 lepiej	 pojąć	 misję	
zbawienia	Jezusa	Chrystusa	jako	Tego,	który	„przyjmuje	grzeszników	i	jada	z	nimi”	(Łk	15,	2).	Każdy	z	nas	
się	tu	odnajdzie,	ponieważ	relacja	z	Jezusem	objawia	prawdę	o	nas	samych.	Wobec	najświętszego	Boga	
zawsze	będziemy	grzesznikami,	niegodnymi	Jego	przyjaźni.	Ale	grzesznikami	miłowanymi	bezgranicznie,	
których	Jezus	chce	mieć	blisko,	przy	jednym	stole.	Jego	bliska	obecność	zachęca	i	umożliwia	pełne	oddania	
i	wdzięczności	życie	wiarą.	Jednocześnie	broni	przed	wykluczaniem	innych	z	Bożej	miłości.	On	każdego	
pragnie	mieć	blisko	i	nie	chce,	aby	ktoś	bał	się	Jego	miłości.	Boża	radość	z	nawrócenia	choćby	jednego	
grzesznika	może	nam	pomóc	być	bardziej	miłosiernymi.		
	

Wielka	jest	radość	w	Twoim	sercu,	najlepszy	nasz	Ojcze,	kiedy	możesz	okazać	mi	swoje	miłosierdzie.		
Pozwól	mi	doświadczać	tej	radości,	kiedy	czynisz	mnie	narzędziem	Twojego	miłosierdzia.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Błogosławieństwo	na	początek	 roku	szkolnego	 i	katechetycznego:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	 z	
rodzicami	i	nauczycielami	15	września	2019	na	Mszę	świętą	o	9.00	do	Southend	i	o	16.00	do	Chelmsford.	



Przyjmijcie	 Boże	 błogosławieństwo.	 Niech	Dobry	 Bóg	 prowadzi,	 strzeże	 i	 dodaje	 sił.	 Dzieci,	 zabierzcie	
także	swoje	tornistry	i	przybory	szkolne.	Zostaną	one	pobłogosławione.	Szczęść	Boże!	
	

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	„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	
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	 Podziękowanie	Bogu	Ojcu	za	otrzymane	łaski		

i	prośba	o	dalsze	błogosławieństwo	
20	WRZESIEŃ,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
21	WRZESIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Damiana	o	szczęśliwy	przebieg	leczenia	i	uzdrowienie	
22	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Damiana	o	szczęśliwy	przebieg	leczenia	i	uzdrowienie	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	8	WRZEŚNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	68,78 £	119,56	 £	65,19	 £	253,53	
	

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	

 


