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LITURGIA	NIEDZIELI	–	26	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Lb	11,25-29;	Psalm:	19;	2	Czytanie:	Jk	5,1-6;	Ewangelia:	Mk	9,38-43.45.47-48	
	

Jan	powiedział	do	Jezusa:	„Nauczycielu,	widzieliśmy	kogoś,	kto	nie	chodzi	z:	nami,	
jak	w	Twoje	imię	wyrzucał	złe	duchy,	i	zabranialiśmy	mu,	bo	nie	chodził	z	nami”.	
Lecz	Jezus	odrzekł:	„Nie	zabraniajcie	mu,	bo	nikt,	kto	czyni	cuda	w	imię	moje,	nie	
będzie	mógł	zaraz	źle	mówić	o	Mnie.	Kto	bowiem	nie	jest	przeciwko	nam,	ten	jest	z	
nami.	 Kto	 wam	 poda	 kubek	 wody	 do	 picia,	 dlatego	 że	 należycie	 do	 Chrystusa,	
zaprawdę	 powiadam	wam,	 nie	 utraci	 swojej	 nagrody.	 Kto	 by	 się	 stał	 powodem	
grzechu	 dla	 jednego	 z	 tych	 małych,	 którzy	 wierzą,	 temu	 byłoby	 lepiej	 uwiązać	

kamień	młyński	u	szyi	i	wrzucić	go	w	morze.	Jeśli	twoja	ręka	jest	dla	ciebie	powodem	grzechu,	odetnij	
ją;	 lepiej	 jest	dla	ciebie	ułomnym	wejść	do	życia	wiecznego,	niż	z	dwiemia	rękami	pójść	do	piekła	w	
ogień	nieugaszony.	I	jeśli	twoja	noga	jest	dla	ciebie	powodem	grzechu,	odetnij	ją;	lepiej	jest	dla	ciebie	
chromym	wejść	do	życia,	niż	z	dwiema	nogami	być	wrzuconym	do	piekła.	Jeśli	twoje	oko	jest	dla	ciebie	
powodem	grzechu,	wyłup	je;	lepiej	jest	dla	ciebie	jednookim	wejść	do	królestwa	Bożego,	niż	z	dwojgiem	
oczu	być	wrzuconym	do	piekła,	gdzie	robak	ich	nie	umiera	i	ogień	nie	gaśnie”.	
	

Zgorszenie		
Chcąc	nie	 chcąc,	 zawsze	 stajemy	po	 czyjejś	 stronie	–	działaniem	 lub	bezczynnością,	mówieniem	 lub	
milczeniem,	uśmiechem	lub	przez	kamienną	twarz.	W	konkretnych	życiowych	sytuacjach	bezstronność	
nie	istnieje.	Wybierając,	opowiadamy	się	za	dobrem	lub	złem,	postępujemy	szlachetnie	lub	niegodziwie.	
Kiedyś	 nam	 wszystkim	 przyjdzie	 zdać	 sprawę	 ze	 swego	 życia.	 Jezus	 przestrzega	 przed	 dramatem	
zgorszenia:	gdy	drugi	człowiek	staje	się	przeze	mnie	gorszy,	upada,	zaczyna	służyć	złej	sprawie.	Mieć	
kogoś	 na	 sumieniu	 to	niezwykle	 gorzkie	doświadczenie.	 Dlatego	 Ewangelia	mówi	 o	 zdecydowanym	
przeciwstawieniu	się	złu:	odetnij	się	od	tego,	co	cię	prowadzi	do	zła	i	grzechu.	
	

Panie,	Ty	jesteś	Święty,	Twoje	Serce	jest	mądre,	dobre,	pełne	miłości	i	pokoju.	
Oddaję	Ci	moje	serce.	Oczyść	je.	Obroń	mnie	przed	złem,	pychą,	nienawiścią,	nieczystością.	
Spraw,	abym	nigdy	nie	był	siewcą	zła.	Nie	chcę	nikogo	zniszczyć,	zgorszyć,	zasmucić.		
Pomóż	mi,	Panie,	abym	poprzez	moje	słowa	i	czyny	rozsiewał	dobro,	umacniał	innych,	budował	jedność.		

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Miesiąc	 październik:	 To	 miesiąc	 poświęcony	 Maryi,	 Niepokalanej.	 Kazania	 w	 tym	 miesiącu	 będą	
poświęcone	 naszej	 Matce	 i	 Królowej.	 Od	 Niej	 uczymy	 się	 jak	 żyć	 i	 ufać	 Bogu.	W	 ostatnią	 niedzielę	
października	dokonamy	zawierzenia	nas	samych,	rodzin	i	parafii	Matce	Bożej.		
	

Odmawiajmy	różaniec.	O	 to	prosiła	nas	Maryja	w	czasie	objawień.	W	Westcliff	 i	Southend	modlitwa	
różańcowa	będzie	kwadrans	przed	Mszą	świętą	–	rozważanie	i	jedna	tajemnica	różańca,	a	w	Chelmsford	
po	Mszach	świętych	wystawienie	Najświętszego	Sakramentu	i	rozważanie	części	różańca.		
	

Chcemy	 także,	 aby	 w	 październiku	 odnowiły	 się	 lub	 powstały	 w	 naszej	 parafii	 róże	 różańcowe.	
Zapraszamy	do	tej	wspólnoty	moditwy	mężczyzn,	kobiety,	młodzież	i	dzieci.	W	dniu	zawierzenia	róże	
zostaną	pobłogosławione.		
	

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.	
	

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	dzieci	pierwszokomunijnych	będzie	29	
września	w	sobotę	o	19.00	w	kościele	na	Westcliff.		
	

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:	Katecheza	dla	dzieci	rozpocznie	się	w	
sobotę	29	września.	Zajęcia	dla	dzieci	starszych	(od	7	lat	wzwyż)	będą	o	9.00,	a	dla	dzieci	młodszych	(5	
i	6	 lat)	o	13.00.	Zapraszamy.	Można	 jeszcze	zapisać	dzieci	chętne.	Do	grupy	dzieci	katechizowanych	
mogą	dołączyć	także	dzieci,	które	nie	uczęszczają	na	zajęcia	do	polskiej	szkoły.	Adres	szkoły:	Southend	
Adult	Community	College,	Ambleside	Drive,	Southend	on	Sea,	Essex,	SS1	2UP.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
1	października,	poniedziałek	 wspomnienie	św.	Teresy	od	Dzieciątka	Jezus,		

dziewicy	i	doktora	Kościoła		
2	października,	wtorek	 wspomnienie	świętych	Aniołów	Stróżów	
4	października,	czwartek	 wspomnienie	św.	Franciszka	z	Asyżu,		
5	października,	piątek	 wspomnienie	św.	Faustyny	Kowalskiej,	dziewicy	
	

INTENCJE	MSZALNE	
29	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zofia	Mirga	
30	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Józef	Kacica	i	Stefania	Dorynek	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
5	PAŹDZIERNIK,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
6	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Alexa	w	8	rocznicę	urodzin	oraz	za	Kubusia		

o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebna	łaski	
7	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +Rober	George	Affection	–	w	7	rocznicę	śmierci	
12.30	 BASILDON	 Za	Kajetana	Jankowskiego	z	okazji	chrztu	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Dominika	z	okazji	sakramentu	chrztu	świętego	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	16	WRZEŚNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	70,00 £	95,21	 £	134,33	 £	299,54	
	

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

Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej 
istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego 
przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa 
Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, 

narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, 
przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) 
wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W 
Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje. 
Jan Paweł II, Rzym 7 XI 1983 


