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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XIX	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Wj	17,	8-13;	Ps:	121;	2	Czytanie:	2	Tm	3,	14–4,	2;	Ewangelia:	Łk	18,	1-8	
	

Jezus	opowiedział	swoim	uczniom	przypowieść	o	tym,	że	zawsze	powinni	się	modlić	
i	nie	ustawać:	«W	pewnym	mieście	żył	sędzia,	który	Boga	się	nie	bał	i	nie	liczył	się	z	
ludźmi.	 W	 tym	 samym	 mieście	 żyła	 wdowa,	 która	 przychodziła	 do	 niego	 z	
prośbą:	„Obroń	mnie	przed	moim	przeciwnikiem”.	Przez	pewien	czas	nie	chciał;	lecz	
potem	rzekł	do	siebie:	„Chociaż	Boga	się	nie	boję	ani	się	z	ludźmi	nie	liczę,	to	jednak	
ponieważ	naprzykrza	mi	się	ta	wdowa,	wezmę	ją	w	obronę,	żeby	nie	przychodziła	bez	

końca	i	nie	zadręczała	mnie”».	I	Pan	dodał:	«Słuchajcie,	co	ten	niesprawiedliwy	sędzia	mówi.	A	Bóg,	czyż	
nie	weźmie	w	obronę	swoich	wybranych,	którzy	dniem	i	nocą	wołają	do	Niego,	i	czy	będzie	zwlekał	w	
ich	 sprawie?	Powiadam	wam,	 że	prędko	weźmie	 ich	w	obronę.	 Czy	 jednak	Syn	Człowieczy	 znajdzie	
wiarę	na	ziemi,	gdy	przyjdzie?». 
	

„Obroń	mnie	przed	moim	przeciwnikiem”		
Wiara	podpowiada,	że	sama	sprawiedliwość	nie	wystarczy.	Ale	jej	brak	staje	się	często	przeszkodą	w	
wierze.	 Widok	 wszelkiej	 ludzkiej	 niesprawiedliwości	 może	 być	 pytaniem	 o	 nieobecność	 Boga,	
wzdychaniem	z	głębi	serca	o	Jego	sprawiedliwość.	Wołaniem,	które	nie	jest	ucieczką	przed	wysiłkiem	i	
własną	 odpowiedzialnością,	 ale	 znakiem	 realizmu,	 bo	 wypływa	 z	 uznania	 własnej	 słabości	 i	
niewystarczalności.	Znakiem	świadomości,	że	tego	przeciwnika	Jezus	już	pokonał	i	ma	nad	nim	władzę.	
Jest	 też	znakiem	wiary,	bo	wołający	wierzy	 i	ufa,	że	Bóg	pragnie	 jego	szczęścia,	 jego	życia	z	Nim	na	
wieczność.	 Wytrwała	 modlitwa	 jest	 budowaniem	 murów	 obronnych	 wobec	 zasadzek	 złego	 ducha.	
Stanięcie	w	prawdzie	o	mojej	kruchości	i	niewystarczalności	otwiera	drogę	ku	odnowie	całego	mojego	
życia.	Odnowie,	która	płynie	z	wytrwałej	wiary,	relacji	z	Bogiem	żywym.		
	

Dziękuję	Ci,	Panie,	za	dar	wiary.		
Niech	Twoja	łaska	wspomaga	mnie,	aby	moja	wiara	była	zawsze	żywa,		
umacniała	mnie	na	drodze	życia	i	abym	z	radością	dzielił	się	tym	darem	z	innymi.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Zawierzenie	Maryi	Niepokalanej,	Matce	Kościoła:	W	sobotę	19	października	na	Mszy	świętej	o	18.00	
w	Westcliff	oraz	w	niedzielę	20	października	na	Mszy	świętej	o	16.00	w	Chelmsford	odnawiamy	akt	
zawierzenia	Maryi,	Niepokalanej,	naszej	Matce	 i	Królowej.	Oddajemy	 Jej	nasze	życie,	wszystko	czym	
jesteśmy	i	co	posiadamy.	Zawierzamy	Jej	nasz	los,	los	naszych	bliskich,	Kościoła	i	świata.	Ona	ma	czyste	
serce,	 oddane	 całkowicie	Bogu.	Ona	nieustanie	daje	nam	 Jezusa,	 naszego	Zbawiciela	 i	 pomaga	nam,	
abyśmy	Go	przyjęli	i	naśladowali	Jego	miłość.	Maryja,	Niepokalana	nieustannie	modli	się	za	nas	i	swoją	
obecnością	ożywia	naszą	wiarę.	Jej	obecność	w	naszym	życiu	oznacza	więcej	pokoju,	mądrości	i	siły.	
Dlatego	przychodzimy	do	naszej	Matki,	oddajemy	się	Jej,	zawierzamy	całkowicie,	jesteśmy	Jej	dziećmi!	
Jako	wyraz	oddania	przynosimy	dla	Niej	kwiaty,	białą	lub	czerwoną	różę.		
	

Modlitwa	 różańcowa:	 Trwa	 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.	Zapraszamy	wszystkich	do	licznego	udziału.		
	

Modlitwa	 za	 zmarłych:	Zbliża	 się	 Uroczystość	Wszystkich	 Świętych	 i	 Dzień	Modlitw	 za	 Zmarłych.	
Dlatego	zachęcamy	do	składania	wypominków.	Imiona	i	nazwiska	naszych	zmarłych	można	zapisać	na	
kartkach,	które	są	do	pobrania	z	tyłu	kościoła.	Następnie	można	je	przynieść	do	księdza	lub	wrzucić	na	
tacę.	Za	zmarłych	będziemy	modlić	się	w	listopadzie	przed	Mszami	niedzielnymi.	Szczególne	modlitwy	
za	 zmarłych	będą	1	 i	2	 listopada.	W	tych	dniach	 zapraszamy	na	Msze	 święte	o	19.00	do	kościoła	w	
Southend	 i	Westcliff.	Spotkamy	się	 także	na	modlitwie	za	zmarłych	na	cmentarzach	w	Southend	 i	w	
Chelmsford.	W	Chelmsford	co	roku	dbamy	o	polskie	groby.	Osoby	chętne	do	pomocy	prosimy	o	kontakt	
do	p.	Andrzeja	–	07733951825	i	p.	Rafała	–	07809251406.	Bardzo	prosimy	o	zgłoszenia.	Zadbajmy	o	
miejsca	spoczynku	naszych	Rodaków.	
	



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.		
	

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.		
	

Holy	Wings:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	na	bal,	który	odbędzie	się	30	października	w	godzinach	od	
18.00	do	20.00	w	sali	przy	kościele	Sacred	Heart	w	Southend.	W	programie	taniec,	zabawy,	konkursy,	
niespodzianka.	Przekąski	i	coś	słodkiego	dla	dzieci	oraz	kawa	i	herbata	dla	dorosłych.	Bilety	w	cenie	
6,00	(wstęp	dla	dziecka,	dorośli	opiekunowie	nie	płacą)	można	zakupić	po	Mszach,	u	księdza	lub	u	p.	
Kingi:	07508002518.	Zachęcamy,	aby	dzieci	(dorośli	też	mogą)	przebrały	się	za	wybranego	świętego	
lub	aniołka.		
	

Spotkanie	parafialne	w	Chelmsford:	Za	tydzień	zapraszamy	wszystkich	na	spotkanie	przy	herbacie	i	
kawie	po	Mszy	świętej	o	16.00	w	Chelmsford.	Prosimy	o	przyniesienie	ciast	i	słodyczy.	Nasze	spotkania	
parafialne	odbywają	się	w	każdą	czwartą	niedzielę	miesiąca.			
	

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.		
	

26	 października	 nie	 będzie	 Mszy	 świętej	 o	 18.00	 w	 Westcliff	 ze	 względu	 na	 wydarzenia	
organizowane	przez	angielską	parafię.	Proboszcz	parafii	angielskiej	przeprasza	za	niedogodności.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
19	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Henryk	Trendowicz	
20	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Agnieszka	Pilarczyk	
25	PAŹDZIERNIK,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
26	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
NIE	MA	MSZY	ŚWIĘTEJ	O	18.00	NA	WESTCLIFF	
27	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 W	pewnej	intencji		
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	13	PAŹDZIERNIKA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	75,24 £	114,26	 £	101,06	 £	290,56	
SKŁADKA	NA	FUNDACJĘ	DZIEŁO	NOWEGO	TYSIĄCLECIA:	£	97,81	
	

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	
____________________________________________________________________________________________________	


