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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXV	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Am	8,4-7;	Ps:	113;	2	Czytanie:	1	Tm	2,1-8;	Ewangelia:	Łk	16,1-13	
	

Jezus	powiedział	do	swoich	uczniów:	„Pewien	bogaty	człowiek	miał	rządcę,	którego	
oskarżono	przed	nim,	że	trwoni	jego	majątek.	Przywołał	go	do	siebie	i	rzekł	mu:	»Cóż	
to	słyszę	o	tobie?	Zdaj	sprawę	z	twego	zarządu,	bo	już	nie	będziesz	mógł	być	rządcą«.	
Na	to	rządca	rzekł	sam	do	siebie:	»Co	ja	pocznę,	skoro	mój	pan	pozbawia	mię	zarządu?	
Kopać	nie	mogę,	żebrać	się	wstydzę.	Wiem,	co	uczynię,	żeby	mię	 ludzie	przyjęli	do	
swoich	domów,	gdy	będę	usunięty	z	zarządu«.	Przywołał	więc	do	siebie	każdego	z	

dłużników	swego	pana	i	zapytał	pierwszego:	»Ile	jesteś	winien	mojemu	panu?«.	Ten	odpowiedział:	»Sto	
beczek	oliwy«.	On	mu	rzekł:	»Weź	swoje	zobowiązanie,	siadaj	prędko	i	napisz:	pięćdziesiąt«.	Następnie	
pytał	drugiego:	»A	 ty,	 ile	 jesteś	winien?«.	Ten	odrzekł:	 »Sto	korcy	pszenicy«.	Mówi	mu:	»Weź	swoje	
zobowiązanie	i	napisz:	osiemdziesiąt«.	Pan	pochwalił	nieuczciwego	rządcę,	że	roztropnie	postąpił.	Bo	
synowie	tego	świata	roztropniejsi	są	w	stosunkach	z	ludźmi	podobnymi	sobie	niż	synowie	światła.	Ja	
także	wam	powiadam:	»Zyskujcie	sobie	przyjaciół	niegodziwą	mamoną,	aby	gdy	wszystko	się	skończy,	
przyjęto	 was	 do	wiecznych	 przybytków.	 Kto	 w	 drobnej	 rzeczy	 jest	 wierny,	 ten	 i	w	wielkiej	 będzie	
wierny;	a	kto	w	drobnej	rzeczy	jest	nieuczciwy,	ten	i	w	wielkiej	nieuczciwy	będzie.	Jeśli	więc	w	zarządzie	
niegodziwą	mamoną	nie	okazaliście	się	wierni,	prawdziwe	dobro	kto	wam	powierzy?	Jeśli	w	zarządzie	
cudzym	dobrem	nie	okazaliście	się	wierni,	 kto	wam	da	wasze?	Żaden	 sługa	nie	może	dwom	panom	
służyć.	Gdyż	albo	jednego	będzie	nienawidził,	a	drugiego	miłował;	albo	z	tamtym	będzie	trzymał,	a	tym	
wzgardzi.	Nie	możecie	służyć	Bogu	i	Mamonie«”. 
	

Zarządca,	nie	właściciel	
Bogactwo	często	utożsamiane	jest	ze	szczęściem.	Wielu	myśli,	że	posiadając	obfitość	dóbr,	o	nic	nie	musi	
się	troszczyć.	Chęć	ich	posiadania	staje	się	więc	często	głównym	celem	życia.	W	tej	filozofii	życia	chętnie	
powierzamy	nasze	dobra	tym,	którzy	obiecują	ich	szybkie	i	duże	pomnożenie.	W	ten	sposób	wyrażamy	
im	nasze	zaufanie.	Doświadczenie	życiowe	mówi,	że	nie	zawsze	 jednak	dobrze	na	 tym	wychodzimy.	
Dzisiaj	Jezus	chce	uświadomić	każdemu	z	nas,	że	wszystko	w	naszym	życiu	jest	Bożym	darem.	Wielkie	
zaufanie	ma	do	mnie	Bóg,	kiedy	powierza	mi	dar	życia,	talenty,	odpowiedzialność	za	bliskich,	a	może	za	
wielu	 innych.	Te	wszystkie	dary	nie	mogą	mi	absolutnie	przesłonić	Dawcy.	Nie	mogę	zapominać,	że	
służę	 jedynie	 Bogu.	 Wieczorna	 modlitwa	 jest	 dobrą	 chwilą,	 abym	 jako	 zarządca	 zdał	 sprawę	
Właścicielowi	z	tego,	co	mi	powierzył,	a	zwłaszcza	z	tego,	czy	wszystkim,	co	mi	powierzył,	służę	Jemu.	I	
podziękował	za	Jego	zaufanie.		
Dziękuję	Ci,	Boże,	za	Twoją	miłość,	którą	tak	hojnie	mnie	obdarowujesz.		
Dziękuję	Ci	za	zaufanie.	Chcę	posługiwać	się	zgodnie	z	Twoją	wolą	tym,	co	mi	powierzasz.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Katecheza	w	 Polskiej	 Szkole	w	 Southend-on-Sea:	 odbywa	 się	w	 każdą	 sobotę	 w	 trzech	 grupach	
wiekowych	(dzieci	najmłodsze	–	5	i	6	lat,	grupa	średnia	–	7	i	8	lat	oraz	dzieci	najstarsze	–	9-12	lat).	
Zapraszamy!	Razem	rozmawiamy,	słuchamy	o	Dobrym	Bogu,	uczymy	się,	modlimy	i	umacniamy	wiarę.	
A	przy	okazji	lepiej	poznajemy	język	polski	:)	Można	śmiało	zapisywać	swoje	pociechy.	Szczęść	Boże!	
	

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.	 Spotkania	 organizacyjne	 dla	 rodziców,	 którzy	 chcą,	 aby	 ich	 dzieci	 uczestniczyły	 w	
przygotowaniu	do	Pierwszej	Komunii	odbędą	się:	w	Southend	21	września	po	Mszy	świętej	o	18.00,	w	
Basildon	1	września	po	Mszy	o	12.30	i	w	Chelmsford	29	września	po	Mszy	o	16.00.	Katechezy	rozpoczną	
się	w	październiku.		
	

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.		
	

Prenumerata	 gazet	 katolickich:	 Osoby,	 które	 chcą	 otrzymywać	 Gościa	 Niedzielnego	 lub	 inne	
katolickie	gazety	prosimy	o	kontakt	z	księdzem	proboszczem.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	
27	WRZESIEŃ,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
28	WRZESIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Rezerwacja	
29	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Maria	Krasnodębska	w	2	rocznicę	śmierci		

–	intencja	od	córki	Karoliny	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	15	WRZEŚNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	67,45 £	162,05	 £	88,55	 £	318,05	
	

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	(mieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Avenue,	Southend-on-Sea,	SS1	
2RJ	
Email:	southend@pcmw.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
____________________________________________________________________________________________________	


