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LITURGIA	NIEDZIELI	–	22	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Pwt	4,1-2.6-8;	Psalm:	15;	2	Czytanie:	Jk	1,17-18.21-22.27;	Ewangelia:	Mk	7,1-8.14-15.21-23	
	

Zebrali	 się	 u	 Jezusa	 faryzeusze	 i	 kilku	 uczonych	 w	 Piśmie,	 którzy	 przybyli	 z	
Jerozolimy.	 I	zauważyli,	 że	niektórzy	z	 Jego	uczniów	brali	posiłek	nieczystymi,	 to	
znaczy	 nie	 umytymi	 rękami.	 Faryzeusze	 bowiem	 i	 w	 ogóle	 Żydzi,	 trzymając	 się	
tradycji	 starszych,	 nie	 jedzą,	 jeśli	 sobie	 rąk	nie	 obmyją,	 rozluźniając	 pięść.	 I	 gdy	
wrócą	z	rynku,	nie	jedzą,	dopóki	się	nie	obmyją.	Jest	jeszcze	wiele	innych	zwyczajów,	
które	przejęli	 i	których	przestrzegają,	 jak	obmywanie	kubków,	dzbanków,	naczyń	

miedzianych.	Zapytali	Go	więc	faryzeusze	i	uczeni	w	Piśmie:	„Dlaczego	twoi	uczniowie	nie	postępują	
według	tradycji	starszych,	lecz	jedzą	nieczystymi	rękami?”	Odpowiedział	im:	„Słusznie	prorok	Izajasz	
powiedział	o	was,	obłudnikach,	jak	jest	napisane:	«Ten	lud	czci	mnie	wargami,	lecz	sercem	swym	daleko	
jest	ode	mnie.	Ale	czci	na	próżno,	ucząc	zasad	podanych	przez	ludzi».	Uchyliliście	przykazanie	Boże,	a	
trzymacie	się	ludzkiej	tradycji”.	Potem	przywołał	znowu	tłum	do	siebie	i	rzekł	do	niego:	„Słuchajcie	mnie	
wszyscy	i	zrozumiejcie.	Nic	nie	wchodzi	z	zewnątrz	w	człowieka,	co	mogłoby	uczynić	go	nieczystym;	
lecz	 co	wychodzi	 z	 człowieka,	 to	 czyni	 człowieka	nieczystym.	 Z	wnętrza	 bowiem,	 z	 serca	 ludzkiego	
pochodzą	 złe	 myśli,	 nierząd,	 kradzieże,	 zabójstwa,	 cudzołóstwa,	 chciwość,	 przewrotność,	 podstęp,	
wyuzdanie,	 zazdrość,	 obelgi,	 pycha,	 głupota.	Wszystko	 to	 zło	 z	wnętrza	 pochodzi	 i	 czyni	 człowieka	
nieczystym”.	
	

Modlitwa	z	serca		
Zdarza	się,	że	serce	i	myśli	są	dalekie	od	słów	modlitwy.	Może	więc	Jezus,	przywołując	fragment	Księgi	
Izajasza,	 mówi	 również	 do	 nas:	 „Modlicie	 się	 ustami,	 ale	 sercem	 jesteście	 zupełnie	 gdzie	 indziej!”?	
Dajemy	czas	Bogu,	ale	jakby	wbrew	sobie,	z	obowiązku,	by	nie	popsuć	z	Nim	stosunków.	Często	nie	jest	
to	wynikiem	cynizmu.	Wręcz	przeciwnie,	przeżywamy	wewnętrzne	rozterki,	czując	winę	z	tego	powodu.	
Chcielibyśmy,	aby	wreszcie	nasza	modlitwa	płynęła	naprawdę	z	serca.	Co	robić?	Modlić	się	codziennie,	
z	wytrwałością	i	wiernością,	ponawiając	nieporadne	akty	zawierzenia	się	Bogu.	Jeśli	nie	zrezygnujemy,	
z	pewnością	nieraz	poczujemy	płomień	gorącej	miłości	w	sercu,	żar	Ducha	Bożego,	który	będzie	w	nas	i	
z	nami	wołał	do	Ojca	Niebieskiego.	
	

Przyjdź,	Duchu	Święty,	napełnił	moje	serce	miłością	do	Jezusa	i	udziel	mi	daru	pobożności.		
Obym	pośród	codziennych	spraw	nie	zapominał	o	Bogu	i	wytrwale	Go	błogosławił.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2018”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	o.	Jarosław	Krawiec	OP	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Początek	nowego	roku	szkolnego	i	katechetycznego:	Minął	czas	urlopów	i	przerwy	wakacyjnej	dla	
dzieci	i	młodzieży.	Rozpoczynamy	nowy	rok	szkolny	i	katechetyczny.	Bardzo	dziękuję	ks.	Krzysztofowi	
Porosło	za	zastępstwo	w	parafii	w	sierpniu.	Dziękuję	 także	wszystkim,	którzy	ofiarowali	swój	czas	 i	
wysiłek,	 aby	pomóc	księdzu	w	 czasie	wykonywania	posługi	we	wszystkich	ośrodkach.	 Za	 tydzień	w	
niedzielę	9	września	zapraszam	na	Mszę	świętą,	w	czasie	której	otrzymamy	błogosławieństwo	na	czas	
pracy	 i	nauki.	Dzieci	proszę	o	przyniesienie	 tornistrów	 i	przyborów	szkolnych.	Zostaną	one	również	
pobłogosławione.		
	

Przygotowanie	 do	 sakramentów:	 Od	września	 rozpoczyna	 się	w	naszej	 parafii	 przygotowanie	 do	
sakramentów	 –	 I	 Komunii	 świętej,	 bierzmowania,	 małżeństwa.	 Osoby	 zainteresowane	 prosimy	 o	
złożenie	 formularzy.	 Są	 one	 dostępne	 na	 stronie	 internetowej	 lub	 u	 księdza.	 Szczególnie	 o	
zainteresowanie	 prosimy	 osoby	 dorosłe,	 które	 chciałyby	 przyjąć	 sakrament	 bierzmowania	 i	
małżeństwa.	W	przypadku	 jakichkolwiek	pytań	możliwa	 jest	 rozmowa	–	konsultacja	 z	 księdzem.	W	
takim	przypadku	prosimy	o	kontakt.		
	

Przygotowanie	do	 I	Komunii	Świętej:	Spotkanie	dla	rodziców,	którzy	chcą,	aby	ich	dzieci	 rozpoczęły	
katechezę	przygotowującą	do	przyjęcia	sakramentu	pojednania	i	Eucharystii	zapraszam	na	spotkanie.	
Odbędzie	się	ono	w	sobotę	8	września	po	Mszy	świętej	o	18.00	w	Westcliff-on-Sea.		
	



I	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	Msza	święta	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	o	godzinie	
19.00.	Spowiedź	i	wystawienie	Najświętszego	Sakramentu	od	godziny	18.00	do	19.00.	Po	Mszy	świętej	
sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
3	września,	poniedziałek	 wspomnienie	św.	Grzegorza	Wielkiego,	papieża	i	doktora	Kościoła	
8	września,	sobota	 święto	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	Panny	
	

INTENCJE	MSZALNE	
1	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Karolinę	i	Arkadiusza		

w	10	rocznicę	sakramentu	małżeństwa	
2	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	parafię	
12.30	 BASILDON	 +	Krzysztof	Słowiński	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
7	WRZEŚNIA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
8	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
9	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 REZERWACJA	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Lunę	i	Oliviera	o	Boże	błogosławieństwo	

	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	pół	godziny	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	(zamieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Ave,	Southend-On-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmew.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
	

 

Jan Paweł II 
Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 
Gdańsk, 12 czerwca 1987 
 

 Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa 
młodych Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, 
trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walkę 
bohaterską. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten 
symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i 
pokoleń Polaków. 

 

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar 
zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". Wreszcie - jakiś 
porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i 
wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych. 
 

Biskup Kozal, męczennik z Dachau, powiedział: "Od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek 
ducha u ludzi. Wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga". Otóż właśnie, drodzy przyjaciele, 
w takim momencie, nazwijmy go "momentem Westerplatte", a momentów podobnych jest wiele, 
nie stanowią tylko jakiegoś historycznego wyjątku, powtarzają się w życiu społeczeństwa, w życiu 
każdego człowieka. Więc w takim momencie pamiętajcie: oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i 
mówi: "Pójdź za Mną".  

Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. W przeciwnym razie może zachowasz "wiele 
majętności", tak jak ten młodzieniec z Ewangelii, ale "odejdziesz smutny". Pozostaniesz ze smutkiem 
sumienia. 


