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LITURGIA	NIEDZIELI	–	24	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Iz	50,5-9a;	Psalm:	116;	2	Czytanie:	Jk	2,14-18;	Ewangelia:	Mk	8,27-35	
	

Jezus	udał	się	ze	swoimi	uczniami	do	wiosek	pod	Cezareą	Filipową.	W	drodze	
pytał	uczniów:	„Za	kogo	uważają	Mnie	ludzie?”	Oni	Mu	odpowiedzieli:	„Za	Jana	
Chrzciciela,	inni	za	Eliasza,	jeszcze	inni	za	jednego	z	proroków”.	On	ich	zapytał:	
„A	wy	za	kogo	Mnie	uważacie?”	Odpowiedział	Mu	Piotr:	„Ty	jesteś	Mesjaszem”.	
Wtedy	 surowo	 im	 przykazał,	 żeby	 nikomu	 o	 Nim	 nie	 mówili.	 I	 zaczął	 ich	
pouczać,	 że	 Syn	Człowieczy	musi	wiele	 cierpieć,	 że	będzie	 odrzucony	przez	

starszych,	arcykapłanów	i	uczonych	w	Piśmie;	że	będzie	zabity,	ale	po	trzech	dniach	zmartwychwstanie.	
A	mówił	zupełnie	otwarcie	te	słowa.	Wtedy	Piotr	wziął	Go	na	bok	i	zaczął	Go	upominać.	Lecz	On	obrócił	
się	i	patrząc	na	swych	uczniów,	zgromił	Piotra	słowami:	„Zejdź	Mi	z	oczu,	szatanie,	bo	nie	myślisz	o	tym,	
co	Boże,	ale	o	tym,	co	ludzkie”.	Potem	przywołał	do	siebie	tłum	razem	ze	swoimi	uczniami	i	rzekł	im:	
„Jeśli	 kto	 chce	pójść	 za	Mną,	niech	 się	 zaprze	 samego	 siebie,	 niech	weźmie	krzyż	 swój	 i	 niech	Mnie	
naśladuje.	Bo	kto	chce	zachować	swoje	życie,	straci	je;	a	kto	straci	swe	życie	z	powodu	Mnie	i	Ewangelii,	
ten	je	zachowa”.	
	

Kim	jestem	dla	ciebie?		
„Według	 was,	 kim	 jestem?”	 –	 pyta	 Jezus	 swoich	 uczniów.	 Pyta	 i	 nas.	 To	 nie	 jest	 egzamin	 z	wiedzy	
religijnej,	podczas	którego	możemy	pochwalić	się	swoją	znajomością	różnych	teorii	na	temat	Chrystusa	
albo	 zawstydzić	własną	 ignorancją.	To	pytanie	bardzo	osobiste	 i	mające	 charakter	decydujący:	Kim	
jestem	dla	ciebie	teraz,	w	tym	momencie	twojego	życia?	Jezus	nie	pyta,	co	o	Nim	słyszeliśmy,	czego	nas	
nauczono	na	katechezie,	co	o	Nim	kiedyś	myśleliśmy.	Pyta	o	teraz!	Tak	jak	żonę	pytającą	męża	o	miłość	
interesuje	„teraz”	ich	relacji,	a	nie	to,	co	było	przed	laty.	
	

Jezu,	dziś	razem	ze	św.	Piotrem	chcę	wyznać	wiarę	w	Ciebie.		
Ty	jesteś	Chrystusem,	Ty	jesteś	moim	Panem	i	moim	Zbawicielem.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

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:	8	września	odbyło	się	spotkanie	dla	rodziców	dzieci,	które	w	tym	
roku	rozpoczną	przygotowanie	do	I	Komunii	Świętej.	Jeśli	są	jeszcze	chętni	prosimy	o	kontakt	najpóźniej	
do	końca	września.			
	

Przygotowanie	 do	 bierzmowania:	 Rodziców,	 którzy	 chcą,	 aby	 ich	 dzieci	 rozpoczęły	 katechezę	
przygotowującą	do	przyjęcia	sakramentu	bierzmowania	oraz	kandydatów	zapraszam	na	spotkanie	w	
sobotę	15	września	po	Mszy	świętej	o	18.00	w	Westcliff-on-Sea.		
	

Katecheza	 dla	 dzieci	 w	 Polskiej	 Szkole	 w	 Southend-on-Sea:	 Rodziców,	 którzy	 chcą,	 aby	 ich	 dzieci	
uczęszczały	na	katechezę	w	Polskiej	Szkole	prosimy	o	kontakt	z	parafią	lub	ze	szkołą.			
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
18	września,	wtorek	 święto	św.	Stanisława,	zakonnika	patrona	Polski	
20	września,	czwartek	 wspomnienie	świętych	męczenników	Andrzeja	Kim	Taegon,	kapłana,		

Pawła	Chong	Hasang	i	Towarzyszy	
21	września,	piątek		 święto	św.	Mateusza,	Apostoła	i	Ewangelisty	
	

	



INTENCJE	MSZALNE	
15	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	parafię	
16	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Annę	i	Tomasza	z	okazji	11	rocznicy	zawarcia		

Sakramentu	Małżeństwa	o	pokój	i	zdrowie	w	rodzinie	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Aleksander	Świerczyński	i	zmarli	z	rodziny	Świerczyńskich	
22	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Urszula	Roman	w	15	rocznicę	śmierci	
23	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	bohaterów,	którzy	oddali	życie	za	Ojczyznę		

w	wojnie	obronnej	1939	roku	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Dominika	z	okazji	sakramentu	chrztu	świętego	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	9	WRZEŚNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	59,63 £	151,30	 £	81,30	 £	292,23	
	

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	
	

 

BOHATERSKA OBRONA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI  
WE WRZEŚNIU 1939 ROKU 
 

Po 20 latach od odzyskania niepodległości w 1918 roku młode 
państwo polskie i naród stanął ponownie do walki. Polska samotnie 
stawiała opór przeważającym siłom hitlerowskich Niemiec i Rosji 
sowieckiej opuszczona przez głównych sojuszników Anglię i Francję. 
Bohaterska walka żołnierzy i społeczeństwa trwała ponad miesiąc. 
Następnie była kontynuowana w ramach Państwa Podziemnego 
kierowanego przez Rząd na Uchodźstwie. Polscy żołnierze przelewali 
krew na wszystkich frontach II wojny światowej. Tym samym Polska 
budowała na nowo europejską tożsamość. Obrona wolności opartej 

na poszanowaniu godności i tradycji poszczególnych ludzi i narodów to wielki dar, jaki ofiarowaliśmy Europie 
i światu. Postawę Polaków w tamtym czasie trafnie charakteryzują słowa Witolda Urbanowicza, dowódcy 
słynnego Dywizjonu 303 broniącego Anglii: „Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy.” Pamiętajmy 
o naszych bohaterach i oddajmy im cześć! 
 

Kilka dat:  
1 września – o godzinie 4.40 nalotem niemieckich samolotów Luftwaffe na Wieluń rozpoczęła się II wojna 
światowa. Agresja nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła trwający prawie 6 lat konflikt zbrojny. 
3 września – Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom. Jednak nie podjęły 
żadnych działań zbrojnych.  
9 września – nad Bzurą rozpoczęła się największa bitwa wojny obronnej w 1939 roku. Wojska armii Poznań 
generała Tadeusza Kutrzeby i Pomorze generała Władysława Bortnowskiego starły się z niemiecką 8 Armią 
generała Johannesa Blaskowitza i 10 Armią generała Waltera von Reichenaua.  
12 września – umowa angielsko-francuska o rezygnacji z planów udzielenia pomocy Polsce.  
17 września – Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatakował terytorium Polski od 
wschodu. 
27 września – w Warszawie zawiązano konspiracyjną organizację wojskową Służba Zwycięstwu Polski, która 
dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu 
28 września – kapitulacja Warszawy, w Moskwie podpisano radziecko–niemiecki traktat o granicach i 
przyjaźni potwierdzający IV rozbiór Polski. 


