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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXXI	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Mdr	11,	22–12,	2;	Ps:	145;	2	Czytanie:	2	Tes	1,	11	–2,	2;	Ewangelia:	Łk	19,	1-10	
	

Jezus	wszedł	do	 Jerycha	 i	 przechodził	 przez	miasto.	A	był	 tam	pewien	 człowiek,	
imieniem	 Zacheusz,	 zwierzchnik	 celników	 i	 bardzo	 bogaty.	 Chciał	 on	 koniecznie	
zobaczyć	Jezusa,	kto	to	jest,	ale	nie	mógł	z	powodu	tłumu,	gdyż	był	niskiego	wzrostu.	
Pobiegł	więc	naprzód	i	wspiął	się	na	sykomorę,	aby	móc	Go	ujrzeć,	tamtędy	bowiem	
miał	 przechodzić.	 Gdy	 Jezus	 przyszedł	 na	 to	miejsce,	 spojrzał	w	 górę	 i	 rzekł	 do	
niego:	«Zacheuszu,	 zejdź	 prędko,	 albowiem	 dziś	 muszę	 się	 zatrzymać	 w	 twoim	

domu».	 Zeszedł	 więc	 z	 pośpiechem	 i	 przyjął	 Go	 rozradowany.	 A	 wszyscy	 widząc	 to	 szemrali:	«Do	
grzesznika	poszedł	w	gościnę».	Lecz	Zacheusz	stanął	i	rzekł	do	Pana:	«Panie,	oto	połowę	mego	majątku	
daję	ubogim,	a	jeśli	kogo	w	czym	skrzywdziłem,	zwracam	poczwórnie».	Na	to	Jezus	rzekł	do	niego:	«Dziś	
zbawienie	stało	się	udziałem	tego	domu,	gdyż	 i	on	 jest	synem	Abrahama.	Albowiem	Syn	Człowieczy	
przyszedł	szukać	i	zbawić	to,	co	zginęło». 
	

Koniecznie	chcieć	zobaczyć	Jezusa	
Ciekawość	często	pełni	w	naszym	życiu	rolę	bardzo	twórczą.	Staje	się	inspiracją	wielu	badań	i	odkryć.	
Pozwala	lepiej	poznać	samego	siebie	i	oczekiwania	innych.	Prowadzi	do	budowania	bardziej	owocnych	
relacji.	 A	 co	 najważniejsze,	może	 być	 też	 początkiem	 nawrócenia.	 Patrząc	 na	 Zacheusza,	 odnosi	 się	
wrażenie,	 że	niczego	mu	nie	brakowało:	miał	władzę	 i	 pieniądze.	Może	więc	pragnienie	 zobaczenia	
Mistrza	z	Nazaretu	było	kaprysem	próżności.	Ale	uczynił	wszystko,	aby	je	zaspokoić.	Możemy	podziwiać	
jego	aktywność	i	determinację,	jednocześnie	pamiętając	o	tym,	że	to	sam	Jezus	wcześniej	wzbudził	w	
nim	to	pragnienie.	Zapragnął	stać	się	domownikiem	jego	życia.	Ta	ewangeliczna	scena	jest	przykładem	
działania	Boga.	Najpierw	daje	On	człowiekowi	swoją	łaskę,	a	jeśli	ten	na	nią	odpowie,	to	zamieszka	w	
nim	zbawienie.		
	

Boże	Ojcze,	niech	Twój	Duch	ożywia	we	mnie	niegasnące	pragnienie	poznania	Ciebie,		
abym	mógł	lepiej	poznać	siebie,	służyć	innym	i	zostać	poznany	przez	Ciebie	na	całą	wieczność.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Modlitwa	za	zmarłych:	W	listopadzie	pamiętamy	o	zmarłych.	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.	
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	
8	LISTOPADA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
9	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Krystyna	i	Stefan	Miśko,	Bronisława	i	Michał	Mirga	
10	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Henryka	Zubrzycka	w	5	rocznicę	śmierci	
16.00	 CHELMSFORD	 W	pewnej	intencji	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	27	PAŹDZIERNIKA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
NIE	BYŁO	MSZY		 £	115,96	 £	73,23	 £	189,19	
SKŁADKA	WE	WSZYSTKICH	ŚWIĘTYCH	–	1	LISTOPADA	2019:	£	41,23	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
	
Z „Dzienniczka” świętej siostry Faustyny 
 

W krótkim czasie potem zapadłam na zdrowiu. Droga Matka Przełożona wysłała mnie razem z dwiema innymi 
siostrami na wakacje do Skolimowa, kawałek poza Warszawę. W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa: za kogo 
jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi poznać, za kogo mam się modlić. 
Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, 
napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku 
dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł 
Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I 
odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę 
Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. 
Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego 
więzienia cierpiącego. – [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale 
sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi. 
 



 
W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Była to siostra 
pierwszego chóru. Ujrzałam ją w strasznym stanie: cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótką 
chwilę i znikła. Dreszcz przeszył moją duszę, bo nie wiedząc gdzie by cierpiała, czy w czyśćcu, czy w piekle, jednak 
podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w 
straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią 
ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie, i zapytałam: Czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? – I odpowiedziała 
mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nic nie pomoże. – Zapytałam: A czy modlitwy, które całe Zgromadzenie 
ofiarowało za ciebie, czy też ci nic nie przyniosły pomocy? – Odpowiedziała mi, że nic. Modlitwy te poszły na korzyść 
dusz innych. – I odpowiedziałam jej: Jeżeli modlitwy moje nic siostrze nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. 
I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w 
innym stanie. Już nie była w płomieniach, jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona, oczy błyszczały radością i 
powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, 
żebym nie ustawała [w modlitwach] za duszami w czyśćcu cierpiącymi, i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w 
czyśćcu pozostawać. Jednak dziwne są wyroki Boże. 
 


