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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXX	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Syr	35,	12-14.	16-18;	Ps:	34;	2	Czytanie:	2	Tm	4,	6-9.	16-18;	Ewangelia:	Łk	18,	9-14	
	

Jezus	powiedział	do	niektórych,	co	ufali	sobie,	że	są	sprawiedliwi,	a	innymi	gardzili,	tę	
przypowieść:	«Dwóch	 ludzi	 przyszło	 do	 świątyni,	 żeby	 się	modlić,	 jeden	 faryzeusz,	 a	
drugi	celnik.	Faryzeusz	stanął	i	tak	się	w	duszy	modlił:	„Boże,	dziękuję	Ci,	że	nie	jestem	
jak	inni	ludzie,	zdziercy,	oszuści,	cudzołożnicy,	albo	jak	i	ten	celnik.	Poszczę	dwa	razy	w	
tygodniu,	daję	dziesięcinę	ze	wszystkiego,	co	nabywam”.	Natomiast	celnik	stał	z	daleka	i	
nie	śmiał	nawet	oczu	wznieść	ku	niebu,	lecz	bił	się	w	piersi	i	mówił:	„Boże,	miej	litość	dla	

mnie,	grzesznika”.	Powiadam	wam:	Ten	odszedł	do	domu	usprawiedliwiony,	nie	tamten.	Każdy	bowiem,	
kto	się	wywyższa,	będzie	poniżony,	a	kto	się	uniża,	będzie	wywyższony». 
	

Dwa	sposoby	modlitwy		
Jezus	mówi	dziś	o	dwóch	sposobach	rozumienia	i	przeżywania	relacji	z	Bogiem.	Dla	faryzeusza	centrum	
tej	relacji	jest	on	sam.	Za	to,	jaki	jest,	dziękuje	nie	Bogu,	lecz	sobie	samemu.	A	celnik,	daleko	w	cieniu,	
świadomy	swojej	grzeszności,	pokornie	prosi	o	jedno,	czego	naprawdę	potrzebuje,	a	czego	Bóg	nie	może	
mu	odmówić:	o	miłosierdzie.	W	świetle	tych	dwóch	postaw	winniśmy	spojrzeć	na	naszą	osobistą	relację	
z	Bogiem.	Drogi	do	kościoła	mogę	nauczyć	się	na	pamięć,	wyrobić	sobie	nawyk	stawiania	się	w	nim	
każdej	niedzieli,	ale	czy	zawsze	pamiętam	o	celu	swojej	tam	obecności?	Jestem	oczekiwany.	Mam	stanąć	
w	prawdzie	przed	Bogiem,	nie	po	to,	aby	się	usprawiedliwiać	lub	potępiać,	 lecz	uczyć	się	dziękować,	
uznając	w	Bogu	 dawcę	wszelkich	 darów,	 i	 prosić	 o	miłosierdzie,	 ufając	w	 Jego	 odradzającą	miłość.	
Modlitwa	staje	się	odkrywaniem	prawdy	o	Bogu	Ojcu,	a	w	 jej	świetle	poznawaniem	prawdy	o	sobie,	
która	wyzwala,	bo	przybliża	do	Ojca.		
	

Boże,	bądź	miłosierny	dla	mnie,	grzesznego.		
Wspomagaj	mnie	swoją	łaską,	abym	potrafił	w	spotkaniu	z	Tobą		
odkrywać	prawdę	o	sobie	i	odchodzić	umocniony.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

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.		
	

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.		
	

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	a	następnie	przynieść	do	księdza	lub	wrzucić	na	 tacę.	
Będziemy	modlić	się	za	zmarłych	w	 listopadzie	przed	Mszami	niedzielnymi.	Szczególne	modlitwy	za	
zmarłych	będą	1	i	2	listopada.	W	tych	dniach	zapraszamy	na	Msze	święte:	1	listopada	o	19.00	w	kościele	
Sacred	Heart	w	Southend	(jest	to	pierwszy	piątek	miesiąca,	spowiedź	od	18.00)	oraz	2	listopada	o	18.00	
w	Westcliff.	 3	 listopada	 spotkamy	 się	 także	na	modlitwie	 za	 zmarłych	 na	 cmentarzach	w	 Southend	
(cmentarz	przy	Sutton	Road)	o	godz.	10.30	oraz	w	Chelmsford	(Writtle	Rd,	Essex	CM1	3BL)	o	14.30.	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.		
	

Zachęcamy	także	do	uzyskania	odpustu	za	zmarłych.		
Okoliczności	umożliwiające	uzyskanie	odpustu	w	listopadzie:	1)	Wierni,	którzy	nawiedzą	kościół	lub	
kaplicę	 publiczną	 1	 listopada	 od	 południa	 i	 przez	 cały	 Dzień	 Zaduszny,	 mogą	 dostąpić	 odpustu	
zupełnego	za	zmarłych.	Można	go	uzyskać	 tylko	 jeden	raz	w	ciągu	dnia.	2)	Wierni,	którzy	nawiedzą	
cmentarz	i	pomodlą	się	za	zmarłych	mogą	uzyskać	odpust	za	zmarłych.	Odpust	jest	zupełny	od	1	do	8	
listopada,	natomiast	w	inne	dni	roku	jest	cząstkowy.	
	

Warunki	 uzyskania	 odpustu:	 1)	 Wykonanie	 powyższych	 czynności	 obdarzonych	 odpustem.	 2)	
Wykluczenie	wszelkiego	przywiązania	do	jakiegokolwiek	grzechu,	nawet	powszedniego	(jeżeli	jest	brak	
pełnej	dyspozycji	wykluczenia	upodobania	do	jakiegokolwiek	grzechu,	odpust	będzie	tylko	cząstkowy).	
3)	 Spełnienie	 trzech	 warunków:	 spowiedź	 sakramentalna	 lub	 bycie	 w	 stanie	 łaski	 uświęcającej,	
przyjęcie	 Komunii	 Świętej,	 odmówienie	 Ojcze	 nasz,	 Wierzę	 w	 Boga	 i	 modlitwy	 w	 intencjach	 Ojca	
Świętego.	Te	trzy	warunki:	spowiedź,	Komunia	św.	i	modlitwy	mogą	być	dopełnione	w	ciągu	wielu	dni	
przed	lub	po	wypełnieniu	danej	czynności	nagradzanej	otrzymaniem	odpustu,	ale	musi	być	między	nimi	
łączność.	Po	jednej	spowiedzi	sakramentalnej	można	uzyskać	wiele	odpustów	zupełnych,	a	po	jednej	
Komunii	św.	i	jednej	modlitwie	można	uzyskać	tylko	jeden	odpust	zupełny.	
	

Parafialna	 Zabawa	 Andrzejkowa:	Odbędzie	 się	 30	 listopada	w	Hawkwell	 Village	Hall,	 SS5	 4EH	 o	
godzinie	19.00.	Zapewniamy:	muzykę	na	żywo	-	gra	zespół	Artex,	ciepłe	dania,	przekąski,	ciasta,	owoce,	
słodycze,	 zimne	 napoje,	 kawę,	 herbatę.	W	 programie	 loteria.	 Prosimy	 o	 przyniesienie	 fantów.	 Ceny	
biletów:	 dorośli:	 £20,	 dzieci	 (od	 10	 lat	 wzwyż):	 £10.	 Bilety	 do	 nabycia:	 w	 Southend	 u	 Anety	
07857020153	i	Kingi	07508002518,	w	Chelmsford	u	Marzeny:	07858165181.	Sprzedaż	biletów	do	17	
listopada.	Ilość	miejsc	ograniczona.	
	

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

INTENCJE	MSZALNE	
26	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
NIE	MA	MSZY	ŚWIĘTEJ	O	18.00	NA	WESTCLIFF	
27	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Józefa	z	okazji	40	Urodzin	-	od	żony	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	
1	LISTOPADA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 +	Edward	Jaśkowiak	z	rodzicami	i	z	rodziną	Jaśkowiak	
2	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Mirosław	Pawłowski	z	rodzicami,		

córką	i	rodziną	Pawłowskich	
3	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Roman	Gajdel	w	4	rocznicę	śmierci	
12.30	 BASILDON	 +	Jerzy	i	Wilma	Skulski	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Emily	z	okazji	urodzin	o	zdrowie	i	błogosławieństwo	Boże	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	13	PAŹDZIERNIKA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	117,71 £	148,68	 £	179,83	 £	446,22	
	

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	
____________________________________________________________________________________________________	


