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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXVIII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	2	Krl	5,	14-17;	Ps:	98;	2	Czytanie:	2	Tm	2,	8-13;	Ewangelia:	Łk	17,	11-19	
	

Stało	się,	że	Jezus	zmierzając	do	Jerozolimy	przechodził	przez	pogranicze	Samarii	
i	Galilei.	Gdy	wchodził	do	pewnej	wsi,	wyszło	naprzeciw	Niego	dziesięciu	
trędowatych.	Zatrzymali	się	z	daleka	i	głośno	zawołali:	«Jezusie,	Mistrzu,	ulituj	się	
nad	nami».	Na	ich	widok	rzekł	do	nich:	«Idźcie,	pokażcie	się	kapłanom».	A	gdy	szli,	
zostali	oczyszczeni.	Wtedy	jeden	z	nich	widząc,	że	jest	uzdrowiony,	wrócił	
chwaląc	Boga	donośnym	głosem,	upadł	na	twarz	do	nóg	Jego	i	dziękował	Mu.	A	

był	to	Samarytanin.	Jezus	zaś	rzekł:	«Czy	nie	dziesięciu	zostało	oczyszczonych?	Gdzie	jest	dziewięciu?	
Żaden	się	nie	znalazł,	który	by	wrócił	i	oddał	chwałę	Bogu,	tylko	ten	cudzoziemiec».	Do	niego	zaś	
rzekł:	«Wstań,	idź,	twoja	wiara	cię	uzdrowiła». 
	

Wdzięczność	i	posłuszeństwo	
Bóg	 jest	 hojnym	 dawcą.	 Nieustannie	 obdarowuje	 łaskami	 zwyczajnymi	 i	 nadzwyczajnymi.	 Aby	 to	
odkryć,	potrzeba	wdzięczności.	Uznanie	bycia	obdarowanym	jest	pierwszym	krokiem	w	efektywnym	
posługiwaniu	się	wszystkim,	 co	otrzymaliśmy.	Wdzięczność	 to	 również	ufność,	 że	Bóg	wie	najlepiej,	
czym	nas	obdarować	i	w	jaki	sposób.	W	dzisiejszej	Ewangelii	odpowiedź	Jezusa	wydaje	się	nie	mieć	nic	
wspólnego	z	prośbą	trędowatych.	Przepisy	prawa	rygorystycznie	określały	procedurę	potwierdzenia	
oczyszczenia	z	trądu.	Tymczasem	ci	chorzy	mają	udać	się	do	kapłanów,	nadal	skażeni	trądem.	Warto	
wyruszyć	w	drogę	ku	kapłanom,	ku	pośrednikom	Bożej	mocy	i	łaski.	Zaufać	Chrystusowi	to	przyjąć	Jego	
pomoc	w	taki	sposób,	jaki	On	wskazuje.	Wówczas	możemy	doświadczyć	nie	tylko	uzdrowienia	ciała,	lecz	
przede	wszystkim	serca,	które	rozpozna	w	Jezusie	Zbawiciela	i	pełne	ufności	odda	się	Jemu.	
	

Pragnę,	Panie,	zawsze	z	wdzięcznością	przyjmować	Twoje	dary,		
widzieć	w	nich	ojcowską	miłość,	którą	stale	mnie	obdarzasz.		
Niech	moja	wdzięczność	wyraża	się	w	posłuszeństwie	Twoim	zamiarom.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Dzień	 Papieski:	 Dzisiaj	 w Polsce obchodzony jest 19 dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie! 
Chodźmy!”. Organizatorzy zachęcają nas, abyśmy powrócili do słów Jana Pawła II z Jego Pierwszej 
Pielgrzymki do Polski w roku 1979. Niech słowa Świętego ożywią naszą wiarę i wzmocnią nas do 
budowania jedności w Kościele i Ojczyźnie. Dzień Papieski to także okazja do wsparcia Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga finansowo zdolnej i niezamożnej młodzieży. Dlatego 
dzisiaj zbieramy drugą tacę na ten cel. Bóg	zapłać	za	ofiary.		
	

Nadzwyczajny	 Miesiąc	 Misyjny:	 Papież	 Franciszek	 ogłosił	 październik	 2019	roku	Nadzwyczajnym	
Miesiącem	Misyjnym. Jego	mottem	są	słowa:	„Ochrzczeni	i	posłani:	Kościół	Chrystusa	z	misją	w	świecie”.	
Papież	pragnie,	aby	miesiąc	ten	przyczynił	się	do	rozbudzenia	świadomości	misji	ad	gentes	i	podjęcia	z	
nową	energią	misyjnej	przemiany	życia	i	duszpasterstwa.		
	

Zawierzenie	Maryi	Niepokalanej	oraz	modlitwa	różańcowa:	Rozpoczął	się	miesiąc	październik.	Jest	
on	 poświęcony	Matce	 Bożej	 Różańcowej.	 Zachęcamy	 do	 gorliwej	modlitwy	 różańcowej	 osobistej,	w	
rodzinach	 i	parafii.	W	Southend	 i	Westcliff	modlimy	się	na	różańcu	kwadrans	przed	Mszą	świętą.	W	
Chelmsford	modlitwa	różańcowa	jest	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.		
	

Październikowy	konkurs	dla	dzieci	„Dziecięca	kartka	pomaga”:	 Jest	 to	konkurs	ogłoszony	przez	
Stowarzyszenie	Apostołowie	Miłosierdzia	we	Wrocławiu.	Uczestnicy	konkursu	proszeni	są	o	wykonanie	
prac	 plastycznych	 dotyczących	 dwóch	 tajemnic	 różańcowych:	 Bożego	 Narodzenia	 oraz	
Zmartwychwstania	Pana	Jezusa.	Zwycięskie	prace	zostaną	wydrukowane	w	formie	kartek	świątecznych	



i	 będą	 rozprowadzane	 jako	 cegiełki	 na	 rzecz	 dzieci	 potrzebujących	 pomocy	 charytatywnej	
(rehabilitacja,	zakup	 jedzenia	 i	ubrań)	w	Polce	 jak	 i	za	granicą.	Rodziców	chętnych	dzieci	prosimy	o	
kontakt	z	księdzem	proboszczem.		
	

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.		
	

Studia	w	Polskim	Uniwersytecie	na	Obczyźnie	(PUNO):	trwa	rekrutacja	na	studia	podyplomowe	dla	
nauczycieli	na	kierunku	„Nauczanie	języka	i	kultury	polskiej	poza	Polską”;	bliższe	informacje	o	studiach	
są	 na	 stronie	 internetowej:	 https://puno.edu.pl/zdp/oferta/;	 zgłoszenia	 emailowo:	
nauczanie@puno.edu.pl;	 zgłoszenia	 online:	 https://puno.edu.pl/rekrutacja/rejestracja-online/	 lub	w	
sekretariacie	 PUNO	 (238-246	 King	 Street,	 London	 W6	 9RF)	 	 w	 poniedziałki,	 środy	 i	 czwartki	 w	
godzinach	 14.00-19.00.	 Zapraszamy	 również	 do	 zapoznania	 się	 z	 ofertą	 studiów	 na	Wydziale	 Nauk	
Społecznych	PUNO.	
	

INTENCJE	MSZALNE	
12	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Annę	i	Roberta	w	20	rocznicę	sakramentu	małżeństwa		

o	Boże	błogosławieństwo	i	opiekę	na	każdy	dzień		
przez	wstawiennictwo	Najświętszej	Maryi	Panny	

13	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Robert	George	Affection	–	w	8	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Aldonę	–	z	okazji	imienin	
18	PAŹDZIERNIK,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Za	Ewę	i	Mariusza	Gajdel		

w	12	rocznicę	sakramentu	małżeństwa		
o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	

19	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Henryk	Trendowicz	
20	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Agnieszka	Pilarczyk	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	6	PAŹDZIERNIKA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 BASILDON	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	75,10 £	141,11	 £	132,40	 £	80,90	 £	285,35	
	

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	
____________________________________________________________________________________________________	


