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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXXII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	2	Mch	7,1-2.9-14;	Ps:	17;	2	Czytanie:	2	Tes	2,16-3,5;	Ewangelia:	Łk	20,27-38	
	

Podeszło	 do	 Jezusa	 kilku	 saduceuszów,	 którzy	 twierdzą,	 że	 nie	 ma	
zmartwychwstania,	i	zagadnęli	Go	w	ten	sposób:	„Nauczycielu,	Mojżesz	tak	nam	
przepisał:	»Jeśli	umrze	czyjś	brat,	który	miał	żonę,	a	był	bezdzietny,	niech	jego	
brat	 weźmie	 wdowę	 i	 niech	 wzbudzi	 potomstwo	 swemu	 bratu«.	 Otóż	 było	
siedmiu	braci.	Pierwszy	wziął	żonę	i	umarł	bezdzietnie.	Wziął	ją	drugi,	a	potem	
trzeci,	i	tak	wszyscy	pomarli,	nie	zostawiwszy	dzieci.	W	końcu	umarła	ta	kobieta.	
Przy	 zmartwychwstaniu	 więc	 którego	 z	 nich	 będzie	 żoną?	 Wszyscy	 siedmiu	

bowiem	mieli	ją	za	żonę”.	Jezus	im	odpowiedział:	„Dzieci	tego	świata	żenią	się	i	za	mąż	wychodzą.	Lecz	
ci,	którzy	uznani	są	za	godnych	udziału	w	świecie	przyszłym	i	w	powstaniu	z	martwych,	ani	się	żenić	nie	
będą,	ani	za	mąż	wychodzić.	Już	bowiem	umrzeć	nie	mogą,	gdyż	są	równi	aniołom	i	są	dziećmi	Bożymi,	
będąc	uczestnikami	zmartwychwstania.	A	że	umarli	zmartwychwstają,	to	i	Mojżesz	zaznaczył	tam,	gdzie	
jest	mowa	o	krzaku,	gdy	Pana	nazywa	»Bogiem	Abrahama,	Bogiem	Izaaka	i	Bogiem	Jakuba«.	Bóg	nie	jest	
Bogiem	umarłych,	lecz	żywych;	wszyscy	bowiem	dla	Niego	żyją”. 
	

Bóg	żywych		
Zacieśnianie	 perspektywy	 życia	 prowadzi	 do	 wyszukiwania	 sztucznych	 problemów.	 Mogą	 być	 one	
próbą	podważania	autorytetu	Jezusa.	Jezus	zachowuje	spokój.	Jest	pewien	swoich	racji.	Wykorzystuje	
tę	sytuację,	aby	udzielić	nam	życiowej	lekcji.	Mówi	dziś,	abyśmy	patrzyli	na	życie,	zarówno	swoje,	jak	i	
tych,	którzy	już	odeszli,	w	perspektywie	pewności	zmartwychwstania,	nadziei	życia	równego	aniołom.	
To	mobilizuje	do	walki,	aby	nie	poddawać	się	żadnemu	panowaniu	oprócz	Jezusowego.	Jezus	zaprasza	
do	przeżywania	życia	w	zadziwieniu	z	nieosiągalnej	naszymi	siłami	godności	dziecka	Bożego.	Pomaga	
odkrywać,	że	Bóg	jest	Bogiem	życia	i	nie	chce	śmierci	grzesznika.	Potrafi	ożywić	to,	co	wydaje	się	już	
nieodwracalnie	martwe.		
	

W	Tobie,	Panie,	jest	źródło	mojego	obecnego	życia,		
a	w	Twoim	zmartwychwstaniu	nadzieja	na	życie	wieczne.		
Niech	ta	nadzieja	przeniknie	moje	myślenie	i	ukierunkowuje	wybory	mojego	serca.	

__________________________________________________________________________	
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	były	1	i	2	listopada,	czyli	w	Uroczystość	
Wszystkich	Świętych	i	Dzień	Modlitwa	za	Zmarłych.	3	listopada	spotkaliśmy	się	także	na	modlitwie	za	
zmarłych	na	cmentarzach	w	Southend	oraz	w	Chelmsford.	Bardzo	dziękuję	wszystkim	za	obecność	oraz	
za	troskę	o	groby	naszych	rodaków	w	Chelmsford.			
	

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.	
	

Spotkania	 modlitewne	 w	 Basildon:	 Zapraszamy	 dorosłych	 na	 spotkania	 modlitewne	 do	
Basildon.	 O	 18.30	 spotkanie	 biblijne	 i	 o	 19.30	 adoracja	 Najświętszego	 Sakramentu.	 Daty	
spotkań	w	najbliższym	czasie:	14	i	28	listopada	oraz	5	i	12	grudnia.		
	

Bazar	 świąteczny	 w	 Chelmsford:	 Parafia	 angielska	 w	 Chelmsford	 organizuje	 bazar	
świąteczny.	Odbędzie	się	on	17	listopada.	Jak	co	roku	organizujemy	w	ramach	bazaru	stoisko	z	
polskimi	 ciastami.	 bardzo	 prosimy	 o	 przygotowanie	 ciast	 i	 przekazanie	 ich	 p.	 Andrzejowi	 –	
07733951825	i	p.	Rafałowi	–	07809251406.	Dochód	ze	sprzedaży	przekazany	zostanie	dla	angielskiej	
parafii.	Jest	to	nasz	wkład	w	utrzymanie	kościoła,	z	którego	korzystamy.		
	
Pielgrzymki	do	Medjugorie	i	do	Ziemi	Świętej:	Planujemy	dwie	pielgrzymki.	Do	Medjugorie	
w	maju	lub	czerwcu	2020	oraz	do	Ziemi	Świętej	na	jesieni	2020.	Osoby	zainteresowane	prosimy	
o	kontakt	do	księdza	proboszcza	najpóźniej	do	15	grudnia.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	
15	LISTOPADA,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 Intencja	wolna	
16	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Kacpra	w	10	rocznicę	urodzin		

o	potrzebne	łaski	oraz	Boże	błogosławieństwo	
17	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Kazimierz	Mirga	w	11	rocznicę	śmierci	

-	od	syna	Roberta	z	całą	rodziną	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Krystyna	Śpionek	w	7	rocznicę	śmierci	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	3	LISTOPADA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 BASILDON	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	69,10	 £	114,31	 £	155,69	 £	77,65	 £	416,75	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 


