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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXXIII	Niedziela	Zwykła	(C)	
1	Czytanie:	Ml	3,19-20.1;	Ps:	98;	2	Czytanie:	2	Tes	3,7-12;	Ewangelia:	Łk	21,5-19	
	

Gdy	niektórzy	mówili	o	świątyni,	że	jest	przyozdobiona	pięknymi	kamieniami	i	
darami,	 Jezus	 powiedział:	 „Przyjdzie	 czas,	 kiedy	 z	 tego,	 na	 co	 patrzycie,	 nie	
zostanie	 kamień	 na	 kamieniu,	 który	 by	 nie	 był	 zwalony”.	 Zapytali	 Go:	
„Nauczycielu,	 kiedy	 to	nastąpi?	 I	 jaki	 będzie	 znak,	 gdy	 się	 to	dziać	 zacznie?”.	
Jezus	 odpowiedział:	 „Strzeżcie	 się,	 żeby	 was	 nie	 zwiedziono.	 Wielu	 bowiem	
przyjdzie	pod	moim	imieniem	i	będą	mówić:	»Ja	jestem«	oraz	»nadszedł	czas«.	
Nie	 chodźcie	 za	 nimi.	 I	 nie	 trwóżcie	 się,	 gdy	 posłyszycie	 o	 wojnach	 i	

przewrotach.	To	najpierw	musi	się	stać,	ale	nie	zaraz	nastąpi	koniec”.	Wtedy	mówił	do	nich:	„Powstanie	
naród	przeciw	narodowi	i	królestwo	przeciw	królestwu.	Będą	silne	trzęsienia	ziemi,	a	miejscami	głód	i	
zaraza;	ukażą	się	straszne	zjawiska	i	wielkie	znaki	na	niebie.	Lecz	przed	tym	wszystkim	podniosą	na	was	
ręce	i	będą	was	prześladować.	Wydadzą	was	do	synagog	i	do	więzień	oraz	z	powodu	mojego	imienia	
wlec	was	 będą	do	 królów	 i	 namiestników.	 Będzie	 to	 dla	was	 sposobność	 do	 składania	 świadectwa.	
Postanówcie	sobie	w	sercu	nie	obmyślać	naprzód	swej	obrony.	Ja	bowiem	dam	wam	wymowę	i	mądrość,	
której	żaden	z	waszych	prześladowców	nie	będzie	się	mógł	oprzeć	ani	się	sprzeciwić.	A	wydawać	was	
będą	nawet	rodzice	i	bracia,	krewni	i	przyjaciele	i	niektórych	z	was	o	śmierć	przyprawią.	I	z	powodu	
mojego	 imienia	będziecie	w	nienawiści	u	wszystkich.	Ale	włos	z	głowy	wam	nie	zginie.	Przez	swoją	
wytrwałość	ocalicie	wasze	życie”. 
	

Droga	ucznia	Jezusa		
Tylko	 droga	wyznaczona	przez	 Jezusa	wiedzie	 człowieka	 ku	 prawdziwej,	 spełnionej	 przyszłości.	 To	
jednak	droga	niezrozumienia	i	prześladowań.	Uczniów	czeka	los	Mistrza.	Nie	jest	to	droga	samotna,	to	
droga	 Jezusa	 i	 Kościoła.	 W	 pełnym	 przylgnięciu	 do	 Jezusa	 żywa	 wiara	 nie	 ma	 nic	 wspólnego	 z	
naiwnością.	 Liczne	 prywatne	 wizje	 przypisują	 sobie	 znajomość	 końca	 świata.	 Zwodzą	 kłamliwymi	
obietnicami,	rzekomymi	objawieniami,	fałszywymi	interpretacjami	słowa	Bożego.	Łatwo	zatracić	wiarę	
i	 rozeznanie	 wśród	 mnóstwa	 sekt,	 ludobójczych	 ideologii,	 fałszywego	 mistycyzmu.	 Zamiast	 wiary,	
osobistej	więzi	z	Bogiem	człowiek	staje	się	przywiązany	do	swoich	wyobrażeń	Boga.	Tymczasem	Jezus	
pozostawił	 siebie	 i	 swoje	 Słowo	w	Kościele.	Dał	nam	Ducha	Świętego,	 który	 gwarantuje	Kościołowi	
wierność	prawdzie.		
	

Duchu	Święty,	prowadź	mnie	drogą	Jezusową.		
Bądź	Duchem	Prawdy	w	chwilach	zwątpień	i	pokus	świata.		
Umacniaj	mnie,	abym	całym	sobą	mógł	przylgnąć	do	Jezusa.	

__________________________________________________________________________	
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.			
	

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.		
	

Spotkanie	ze	świętym	Mikołajem:	będzie	w	tym	roku	7	grudnia	w	Westcliff	po	Mszy	świętej	o	18.00	
oraz	 8	 grudnia	 w	 Basildon	 po	 Mszy	 świętej	 o	 12.30.	 Zainteresowanych	 rodziców	 prosimy	 o	
przygotowanie	paczek	i	dostarczenie	ich	do	zakrystii	przed	Mszą	świętą.		
	

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	
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	
22	LISTOPADA,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 NIE	MA	MSZY	ŚWIĘTEJ	
23	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Filipa	o	zdrowie	i	błogosławieństwa	Boże	
24	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Wacław	i	Karolina	Skulski	
16.00	 CHELMSFORD	 Rezerwacja	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	10	LISTOPADA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	72,23	 £	111,30	 £	104,70	 £	288,23	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

ŚMIERĆ - Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:  
 

KKK 1007 Śmierć jest kresem życia ziemskiego. Czas jest miarą naszego życia; w jego biegu zmieniamy się i 
starzejemy. Jak w przypadku wszystkich istot żyjących na ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec życia. 
Ten aspekt śmierci jest pewnym przynagleniem dla naszego życia; pamięć o naszej śmiertelności służy także 
jako przypomnienie, że mamy tylko ograniczony czas, by zrealizować nasze życie: Pomnij... na Stwórcę swego 
w dniach swej młodości... zanim wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go 
dał (Koh 12, 1. 7). 
 

KKK 1008 Śmierć jest konsekwencją grzechu. Urząd Nauczycielski Kościoła, który autentycznie interpretuje 
wypowiedzi Pisma świętego (Por. Rdz 2, 17; 3, 3. 19; Mdr 1, 13; Rz S, 12; 6, 23. i Tradycji, naucza, że śmierć 
weszła na świat z powodu grzechu człowieka (Por. Sobór Trydencki: DS 1511). Chociaż człowiek posiadał 
śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a 
weszła na świat jako konsekwencja grzechu (Por. Mdr 2, 23-24). "Śmierć cielesna, od której człowiek byłby 
wolny, gdyby nie był zgrzeszył" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18). jest "ostatnim wrogiem" 
człowieka, który musi zostać zwyciężony 545Por. 1 Kor 15, 26). 
 

KKK 1009 Śmierć została przemieniona przez Chrystusa. Także Jezus, Syn Boży, przeszedł przez cierpienie 
śmierci, właściwej dla kondycji ludzkiej. Mimo swojej trwogi przed śmiercią (Por. Mk 14, 33-34; Hbr 5, 7-8). 
przyjął ją aktem całkowitego i dobrowolnego poddania się woli Ojca. Posłuszeństwo Jezusa przemieniło 
przekleństwo śmierci w błogosławieństwo (Por. Rz 5, 19-21). 


