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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXVI	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Am	6,1a.4-7;	Ps:	146;	2	Czytanie:	1	Tm	6,11-16;	Ewangelia:	Łk	16,19-31	
	

Jezus	 powiedział	 do	 faryzeuszów:	 „Żył	 pewien	 człowiek	 bogaty,	 który	
ubierał	się	w	purpurę	i	bisior	i	dzień	w	dzień	świetnie	się	bawił.	U	bramy	
jego	pałacu	 leżał	żebrak	okryty	wrzodami,	 imieniem	Łazarz.	Pragnął	on	
nasycić	się	odpadkami	ze	stołu	bogacza;	nadto	i	psy	przychodziły	i	lizały	
jego	 wrzody.	 Umarł	 żebrak	 i	 aniołowie	 zanieśli	 go	 na	 łono	 Abrahama.	
Umarł	 także	 bogacz	 i	 został	 pogrzebany.	 Gdy	w	Otchłani,	 pogrążony	w	
mękach,	podniósł	oczy,	ujrzał	z	daleka	Abrahama	i	Łazarza	na	jego	łonie.	I	

zawołał:	»Ojcze	Abrahamie,	ulituj	się	nade	mną	i	poślij	Łazarza;	niech	koniec	swego	palca	umoczy	w	
wodzie	i	ochłodzi	mój	język,	bo	strasznie	cierpię	w	tym	płomieniu«.	Lecz	Abraham	odrzekł:	»Wspomnij,	
synu,	że	za	życia	otrzymałeś	swoje	dobra,	a	Łazarz	przeciwnie,	niedolę;	teraz	on	tu	doznaje	pociechy,	a	
ty	męki	cierpisz.	A	prócz	tego	między	nami	a	wami	zionie	ogromna	przepaść,	tak	że	nikt,	choćby	chciał,	
stąd	do	was	przejść	nie	może	ani	stamtąd	do	nas	się	przedostać«.	Tamten	rzekł:	»Proszę	cię	więc,	ojcze,	
poślij	go	do	domu	mojego	ojca.	Mam	bowiem	pięciu	braci:	niech	ich	przestrzeże,	żeby	i	oni	nie	przyszli	
na	to	miejsce	męki«.	Lecz	Abraham	odparł:	»Mają	Mojżesza	i	Proroków,	niechże	ich	słuchają«.	Tamten	
odrzekł:	 »Nie,	 ojcze	 Abrahamie,	 lecz	 gdyby	 kto	 z	 umarłych	 poszedł	 do	 nich,	 to	 się	 nawrócą«.	
Odpowiedział	 mu:	 »Jeśli	 Mojżesza	 i	 Proroków	 nie	 słuchają,	 to	 choćby	 kto	 z	 umarłych	 powstał,	 nie	
uwierzą«”. 
	

Prorocka	obietnica	Jezusa		
Przypowieść	Jezusa	stawia	przed	naszymi	oczami	obraz	tego	świata,	gdzie	niewielka	grupa	ludzi	pławi	
się	w	bogactwach,	a	wielka	rzesza	cierpi	biedę	i	obojętność.	Odwrócenie	sytuacji	w	życiu	przyszłym	to	
prorocka	 obietnica	 obudzenia	 sumień	 bogatych,	 a	 zarazem	 zapewnienie	wszystkich,	 że	 Bóg	 nie	 jest	
obojętny	na	tę	sytuację	i	Jego	sprawiedliwość	zwycięży.	Nie	wolno	jednak	zapomnieć,	że	w	Bożym	planie	
zbawienia	człowieka	nic	nie	dzieje	się	nagle.	Pan	przez	proroków	zapowiadał	przyjście	Mesjasza,	przez	
Kościół	 wzywa	 nas	 do	 nawrócenia.	 Jego	 zbawienie	 jest	 dla	 każdego	 i	 nikt	 nie	 jest	 przez	 Niego	
zapomniany.	Jak	Bóg	pamięta	o	nas,	tak	my	mamy	pamiętać	o	innych.	Być	dla	nich	znakiem	zbawiającego	
Boga	i	dostrzegać	w	nich	Jego	obecność.	Bóg	błogosławi	tym,	którzy	przychodzą	z	pomocą	ubogim,	a	
odrzuca	tych,	którzy	się	od	nich	odwracają.	Jezus	stał	się	ubogi,	aby	nas	uczynić	uczestnikami	Bożego	
bogactwa	na	wieki.	Prośmy	o	mądrość	naśladowania	Go.		
	

Dziękuję	Ci,	Panie,	za	Twoją	sprawiedliwość,	która	zawsze	o	mnie	pamięta.		
Daj	mi	cierpliwość	w	jej	naśladowaniu	i	wrażliwość	serca	na	bogactwo	Twojej	łaski.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Zawierzenie	Maryi	Niepokalanej	oraz	modlitwa	różańcowa:	Rozpoczyna	się	miesiąc	październik.	
Jest	on	poświęcony	Matce	Bożej	Różańcowej.	Zachęcamy	do	gorliwej	modlitwy	różańcowej	osobistej,	w	
rodzinach	i	parafii.	W	Southend	i	Westcliff	będziemy	modlić	się	na	różańcu	kwadrans	przed	Mszą	świętą.	
W	Chelmsford	modlitwa	różańcowa	będzie	po	Mszy	świętej.	o	16.00.	19	października	na	Mszy	świętej	o	
18.00	 w	Westcliff	 odnowimy	 zawierzenie	 Maryi	 Niepokalanej.	 Zapraszamy	 wszystkich	 do	 licznego	
udziału	w	modlitwie	i	zawierzeniu.		
	

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.	W	czasie	spowiedzi	wystawienie	Najświętszego	
Sakramentu.	Po	Mszy	świętej	sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

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	 :)	Na	katechezę	mogą	uczęszczać	 także	dzieci,	 które	nie	
chodzą	do	Polskiej	Szkoły.	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	odbyło	
się	otwarte	spotkanie	parafialne	(grill,	ciasta,	herbata	i	kawa),	którego	celem	było	zebranie	środków	na	
pomoc	dla	Damiana,	który	podjął	walkę	z	nowotworem.	Dziękuję	za	inicjatywę	Karolinie	i	Ewie	oraz	
grupie	parafian.	Dzisiaj	i	w	następne	niedziele	po	Mszach	świętych	będą	rozprowadzane	kalendarze	na	
rok	2020.	Można	je	nabyć	za	dowolną	ofiarę.	Zebrane	środki	będą	przekazane	Damianowi.	Dziękujemy	
za	życzliwość	i	pomoc.		
	

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	
28	WRZESIEŃ,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Urszula	i	Zygmunt	Roman	
29	WRZESIEŃ,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Maria	Krasnodębska	w	2	rocznicę	śmierci		

–	intencja	od	córki	Karoliny	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Liliannę	w	dniu	chrztu	świętego	
4	PAŹDZIERNIK,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
5	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
6	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Zbigniew	Kapeluszny	w	1	rocznicę	śmierci	
12.30	 BASILDON	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	22	WRZEŚNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	85,98 £	109,45	 £	87,61	 £	283,04	
	

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	Ave,	Southend-on-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmw.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
____________________________________________________________________________________________________	


