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LITURGIA	NIEDZIELI	–	XXXIV	Niedziela	Zwykła	(C)	
Uroczystość	Jezusa	Chrystusa	Króla	Wszechświata	
1	Czytanie:	2	Sm	5,1-3;	Ps:	122;	2	Czytanie:	Kol	1,12-20;	Ewangelia:	Łk	23,35-43	
	

Gdy	ukrzyżowano	 Jezusa,	 lud	stał	 i	patrzył.	Lecz	członkowie	Wysokiej	Rady	drwiąco	
mówili:	 „Innych	 wybawiał,	 niechże	 teraz	 siebie	 wybawi,	 jeśli	 On	 jest	 Mesjaszem,	
Wybrańcem	Bożym”.	Szydzili	z	Niego	i	żołnierze;	podchodzili	do	Niego	i	podawali	Mu	
ocet,	mówiąc:	„Jeśli	Ty	jesteś	królem	żydowskim,	wybaw	sam	siebie”.	Był	także	nad	Nim	
napis	 w	 języku	 greckim,	 łacińskim	 i	 hebrajskim:	 „To	 jest	 król	 żydowski”.	 Jeden	 ze	
złoczyńców,	których	tam	powieszono,	urągał	Mu:	„Czy	Ty	nie	jesteś	Mesjaszem?	Wybaw	

więc	 siebie	 i	 nas”.	 Lecz	 drugi,	 karcąc	 go,	 rzekł:	 „Ty	 nawet	 Boga	 się	 nie	 boisz,	 chociaż	 tę	 samą	 karę	
ponosisz?	My	przecież	 sprawiedliwie,	 odbieramy	bowiem	słuszną	karę	 za	nasze	uczynki,	 ale	On	nic	
złego	nie	uczynił”.	 I	dodał:	„Jezu,	wspomnij	na	mnie,	gdy	przyjdziesz	do	swego	królestwa”.	 Jezus	mu	
odpowiedział:	„Zaprawdę	powiadam	ci:	Dziś	ze	Mną	będziesz	w	raju”. 
	

Król	na	tronie	miłości	miłosiernej		
Przyjrzyj	się,	 jak	 Jezus	realizuje	swoje	królestwo.	W	bliskości	do	 ludzi	 jako	najlepszy	 ich	pasterz.	W	
rządzeniu,	 które	 jest	 pokorną	 służbą,	 a	 jej	 fundamentem	 –	 posłuszna	 miłość	 do	 Ojca.	 To	 miłość	
zatroskana	o	każdego,	która	nigdy	nie	staje	się	przymusem,	zaprasza,	aby	człowiek	podjął	wolną	decyzję	
uczynienia	Chrystusa	swoim	jedynym	królem.	Każdy	grzech	i	brak	odpowiedzi	na	łaskę	Bożą	stają	się	
zaprzeczeniem	królowaniu	Boga.	Świat	dzisiejszy	pokazuje,	że	wszystko	można	ośmieszyć	i	wyszydzić,	
również	królowanie	Boga,	bo	demaskuje	obłudę	wszelkiej	władzy,	ludzkiej	pychy	i	egoizmu.	Jezusowe	
królestwo	jest	królestwem	życia,	które	zwyciężyło	szatana	i	śmierć,	trwa	bez	końca.	Jest	królestwem	
służebnej	miłości.	Zdobywa	się	je	przez	posłuszeństwo	i	pokorną	odpowiedź	na	łaskę	płynącą	z	Krzyża.	
Jezus	króluje	z	tronu	miłosierdzia.	Jego	królestwo	może	stać	się	udziałem	każdego,	największego	nawet	
łotra.	Trzeba	tylko	ufnego	i	całkowitego	uznania	w	Jezusie	Króla	wszechświata	i	swojego	życia.		
	

Niech	każdego	dnia	przychodzi	do	mnie	Twoje,	Panie,	królestwo.		
Wspomagaj	mnie,	abym	mógł	żyć	jego	prawem.		
A	kiedy	zakończę	ziemską	wędrówkę,	przyjmij	mnie	do	jego	pełni.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Adwent:	 Dzisiaj	 przeżywamy	 Uroczystość	 Jezusa	 Chrystusa	 Króla	 Wszechświata.	 Jest	 to	 ostatnia	
niedziela	w	roku	kościelnym.	Za	tydzień	rozpoczynamy	nowy	rok	kościelny.	Pierwszy	okres	tego	roku	
to	 adwent,	 czyli	 czas	przygotowania	do	Świąt	Bożego	Narodzenia.	 Jest	 to	 czas	 czuwania,	modlitwy	 i	
nawrócenia.	 Patroni	 adwentu,	 Najświętsza	Maryja	 Panna	 i	 św.	 Jan	 Chrzciciel	 uczą	 nas	 jak	 poprzez	
zaufanie,	zerwanie	z	grzechem	oraz	czynienie	dobra	otworzyć	się	na	przyjście	Jezusa,	naszego	Pana	i	
Zbawiciela.	 Przyjście	 to	 dokonuje	 się	 dzisiaj	 w	 każdej	 Mszy	 świętej	 a	 ostatecznie	 nastąpi	 na	 końcu	
czasów.	Nasz	Pan	przyjdzie	wtedy,	aby	osądzić	ludzkość	i	zatriumfować	w	chwale	razem	ze	świętymi.	
Kościół	w	czasie	adwentu	uczy	nas	jak	przyjmować	Chrystusa	w	Eucharystii	i	iść	za	Nim	przez	życie	a	
przez	 to	przygotowuje	 nas	 na	 Jego	 przyjście	 na	 końcu	 czasów.	 Podejmijmy	wezwanie	 do	 czuwania,	
modlitwy	i	nawrócenia.	W	czasie	adwentu	w	każdy	piątek	o	19.00	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend	
będziemy	spotykać	się	na	Mszy	świętej	ku	czci	Najświętszej	Maryi	Panny	zwanej	tradycyjnie	roratami.	
Zapraszamy	wszystkich,	szczególnie	dzieci	z	lampionami.		
	

Podziękowanie	 za	udział	w	 świątecznym	bazarze	w	Chelmsford:	Bardzo	dziękujemy	wszystkim	
osobom,	które	zorganizowały	polskie	stoisko	w	trakcie	świątecznego	bazaru,	jaki	odbył	się	w	angielskiej	
parafii	 w	 Chelmsford.	 Wielkie	 podziękowanie	 także	 dla	 wszystkich,	 którzy	 przygotowali	 polskie	
wypieki.	Zebrane	datki	przekazaliśmy	na	utrzymanie	angielskiej	parafii,	która	wypożycza	nam	kościół	
na	niedzielne	Eucharystie.		
	

Wspomnienie	 świętej	 Cecylii:	W	 ubiegłym	 tygodniu	 obchodziliśmy	 wspomnienie	 świętej	 Cecylii,	
męczennicy	oraz	patronki	muzyki	i	śpiewu	kościelnego.	Z	tej	okazji	składamy	serdeczne	podziękowania	
wszystkim	należącym	do	naszych	parafialnych	zespołów	muzycznych	i	chórów	oraz	osobom,	które	je	
prowadzą:	paniom	organistkom	Joannie	i	Marcie	oraz	Kamilowi.	Życzymy	wszystkim	troszczącym	się	o	
piękno	muzyki	i	śpiewu	liturgicznego	Bożego	błogosławieństwa	oraz	pokoju	i	radości.		
	



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	 1	 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	
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	
29	LISTOPADA,	PIĄTEK	
19.00	 PRITTLEWELL	 +	Paweł	Oraczko	
30	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon	Oraczko	
1	GRUDNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Roman	Oraczko,	Zenon	Oraczko	-	tata,	Paweł	Oraczko,	

Stanisław	Oraczko	-	wujek	oraz	za	rodzinę	Oraczko		
o	wytrwałość	i	zdrowie	-	intencja	od	Pauliny	Oraczko	

12.30	 BASILDON	 +	Ewa	Wojtysiak	-	w	1	rocznicę	śmierci	i	Henryk	Wojtysiak	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	24	LISTOPADA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	47,50	 £	147,49	 £	72,85	 £	267,84	
	

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	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

KKK 1014 Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci ("Od nagłej i niespodziewanej 
śmierci wybaw nas, Panie": starożytna Litania do Wszystkich Świętych), do proszenia Matki Bożej, by 
wstawiała się za nami "w godzinę śmierci naszej" (modlitwa "Zdrowaś Maryjo"), oraz do powierzenia się 
świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci: Tak powinieneś zachować się w każdym czynie i w każdej myśli, 
jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać 
grzechu, niż uciekać przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro? (O naśladowaniu 
Chrystusa, I, 23, 1). 


