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LITURGIA	NIEDZIELI	–	25	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Mdr	2,12.17-20;	Psalm:	54;	2	Czytanie:	Jk	3,16-4,3;	Ewangelia:	Mk	9,30-37	
	

Jezus	i	Jego	uczniowie	podróżowali	przez	Galileę,	On	jednak	nie	chciał,	żeby	
kto	 wiedział	 o	 tym.	 Pouczał	 bowiem	 swoich	 uczniów	 i	 mówił	 im:	 „Syn	
Człowieczy	będzie	wydany	w	ręce	ludzi.	Ci	Go	zabiją,	 lecz	zabity	po	trzech	
dniach	zmartwychwstanie”.	Oni	jednak	nie	rozumieli	tych	słów,	a	bali	się	Go	
pytać.	Tak	przyszli	do	Kafarnaum.	Gdy	był	w	domu,	zapytał	ich:	„O	czym	to	
rozmawialiście	w	drodze?”	Lecz	oni	milczeli,	w	drodze	bowiem	posprzeczali	

się	między	sobą	o	to,	kto	z	nich	jest	największy.	On	usiadł,	przywołał	Dwunastu	i	rzekł	do	nich:	„Jeśli	kto	
chce	być	pierwszym,	niech	będzie	ostatnim	ze	wszystkich	 i	 sługą	wszystkich”.	Potem	wziął	dziecko;	
postawił	je	przed	nimi	i	objąwszy	je	ramionami,	rzekł	do	nich:	„Kto	przyjmuje	jedno	z	tych	dzieci	w	imię	
moje,	Mnie	przyjmuje;	a	kto	Mnie	przyjmuje,	nie	przyjmuje	Mnie,	lecz	Tego,	który	Mnie	posłał”.	
	

Błogosławiona	zwyczajność		
„Jeśli	ktoś	chce	być	pierwszy…”	(Mk	9,	35).	Testy,	 rankingi,	plebiscyty	–	wszystko	po	 to,	by	wskazać	
najlepszych	 i	 zawstydzić	 tych,	 co	 się	 nie	 załapali.	 Tak	 wiele	 od	 siebie	 wymagamy,	 by	 nie	 być	 tymi	
ostatnimi.	 I	 nierzadko	 płacimy	wysoką	 cenę	 za	 sukces.	 A	może	 warto	 zacząć	 pielęgnować	 w	 sobie	
skromność	i	umiarkowanie?	Naturalna,	zwyczajna	przeciętność	została	dziś	ograbiona	z	szacunku.	A	
przecież	starożytni	filozofowie	powtarzali:	 in	medio	virtus	–	 ‘cnota	leży	pośrodku’.	Nie	wstydźmy	się	
zdrowej	przeciętności.	Zwyczajności	dziecka,	które	Jezus	stawia	uczniom	za	przykład.	Jeśli	kierujemy	
się	wyłącznie	kategorią	sukcesu,	najwyższymi	dążeniami,	to	nie	zapominajmy,	że	upadek	z	wysokości	
zwykle	kończy	się	tragicznie.	
	

Obdarz	mnie,	dobry	Boże,	życiową	mądrością.		
Umiejętnością	wybierania	tego,	co	służy	mojemu	prawdziwemu	dobru	i	co	podoba	się	Tobie.		
Chroń	przed	pyszałkowatością	i	pogonią	za	wiatrem	ziemskiej	chwały.	

__________________________________________________________________________	
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:	 15	 września	 odbyło	 się	 spotkanie	 dla	 kandydatów	 do	
bierzmowania	i	ich	rodziców.	Osoby,	które	chcą	dołączyć	do	tej	grupy	prosimy	o	zgłoszenie	do	końca	
września.		
	

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.			
	

Zebranie	Rady	Parafialnej:	Zapraszam	do	współpracy	wszystkich,	którzy	do	tej	pory	poświęcali	swój	
czas	i	siły	dla	budowania	naszej	parafii	oraz	tych,	którzy	chcą	włączyć	się	w	to	dzieło.	Nasze	zebranie	
odbędzie	się	w	niedzielę	30	września	o	godzinie	18.00	na	plebanii	(mieszkanie	księdza).				
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
27	września,	czwartek	 wspomnienie	św.	Wincentego	a	Paulo,	kapłana	
28	września,	piątek		 wspomnienie	św.	Wacława,	męczennika	
29	września,	sobota	 święto	świętych	Archaniołów	Michała,	Rafała,	Gabriela	



	

	
INTENCJE	MSZALNE	
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	
29	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
30	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Józef	Kacica	i	Stefania	Dorynek	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	16	WRZEŚNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	50,55 £	121,34	 £	136,00	 £	307,89	
	

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	
	

 
 

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI, PRYMAS TYSIĄCLECIA  
 

WSPOMNIENIE WOJNY 
Pozwólcie, dzieci Boże, że wspomnę na osobiste doświadczenia z 
pierwszych dni II wojny światowej. Znajdowałem się wtedy niedaleko 
Dęblina, na polach, w miejscowości zwanej Irena. Tak się złożyło, że 
spowiadałem żołnierzy w okopie. Prosili mnie o to. Jeden z nich płakał 
jak dziecko i mówił mi: Proszę księdza, co ci Niemcy z nami zrobili! 
Pocieszałem go, jak umiałem. W pewnej odległości widziałem rolnika, 
który obsiewał pole zbożem. Myślałem sobie: wszyscy uciekają, 

wszyscy się boją, ubezpieczają, samoloty bombowe nad drogą, a ten spokojnie sieje... Gdy 
wyspowiadałem żołnierzy, podszedłem do niego. Spytał mnie: Ksiądz się boi? - Odpowiedziałem: A 
pan się boi? Dziwię się, że pan się nie boi, bo ja się boję. Ale zastanawia mnie to, że pan wsiewa 
zboże w ziemię, gdy wszyscy uciekają. - A on na to: Proszę księdza, jak to zboże zostawię w 
spichlerzu, spłonie. A gdy je wrzucę w ziemię, wpierw czy później 
ktoś z niego chleb będzie jadł. Zapadła mi głęboko w pamięć 
przedziwna mądrość tego siewcy. (Wąchock, 1979) 
 
MIŁOŚĆ OJCZYZNY 
Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież 
bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie 
podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas 
najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie 
poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych 
bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia - przez miłość, która sprawi, że 
cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: "Oto, jak oni się miłują". Wtedy dopiero zapanuje 
upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. (Niepokalanów, 1969) 


