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LITURGIA	NIEDZIELI	–	32	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	1	Krl	17,10-16;	Psalm:	146;	2	Czytanie:	Hbr	9,24-28;	Ewangelia:	Mk	12,38-44	
	

Jezus	 nauczając	 mówił	 do	 zgromadzonych:	 „Strzeżcie	 się	 uczonych	 w	 Piśmie.	 Z	
upodobaniem	 chodzą	 oni	 w	 powłóczystych	 szatach,	 lubią	 pozdrowienia	 na	 rynku,	
pierwsze	krzesła	w	synagogach	i	zaszczytne	miejsca	na	ucztach.	Objadają	domy	wdów	
i	 dla	 pozoru	 odprawiają	 długie	modlitwy.	 Ci	 tym	 surowszy	 dostaną	 wyrok”.	 Potem	
usiadł	naprzeciw	skarbony	i	przypatrywał	się,	 jak	tłum	wrzucał	drobne	pieniądze	do	
skarbony.	Wielu	bogatych	wrzucało	wiele.	Przyszła	też	jedna	uboga	wdowa	i	wrzuciła	
dwa	 pieniążki,	 czyli	 jeden	 grosz.	Wtedy	 przywołał	 swoich	 uczniów	 i	 rzekł	 do	 nich:	

„Zaprawdę	 powiadam	 wam:	 Ta	 uboga	 wdowa	 wrzuciła	 najwięcej	 ze	 wszystkich,	 którzy	 kładli	 do	
skarbony.	Wszyscy	bowiem	wrzucali	 z	 tego,	 co	 im	 zbywało;	 ona	 zaś	 ze	 swego	niedostatku	wrzuciła	
wszystko,	co	miała,	całe	swe	utrzymanie”.	
	

Oblicza	miłości		
Uboga	kobieta	wrzuciła	do	skarbony	wszystko,	co	miała.	Podziwiamy	 jej	postawę,	zwłaszcza	że	sam	
Jezus	dał	ją	uczniom	za	przykład.	Z	drugiej	strony	możemy	się	zastanawiać,	czy	postąpiła	roztropnie.	
Skarbiec	świątynny	niewiele	się	wzbogacił	jej	drobną	ofiarą,	a	ona	pozostała	bez	środków	do	życia.	W	
takim	myśleniu	ukryta	 jest	pewna	 forma	kalkulacji,	 obca	 ewangelicznej	postawie	miłości,	 która	 „nie	
szuka	siebie”	(1	Kor	13,	5).	Do	ubogiej	wdowy	podobne	są	osoby,	które	opiekują	się	kimś	chorym	lub	
niedołężnym,	ofiarując	swój	czas,	siły	i	pieniądze.	Czują,	że	w	taki	sposób	wypełniają	obowiązek	miłości	
cierpliwej	i	szlachetnej	(por.	1	Kor	13,	4).	Wdowim	groszem	jest	przebaczenie	i	danie	komuś	kolejnej	
szansy,	bo	miłość	„nie	liczy	doznanych	krzywd”	(1	Kor	13,	5),	albo	uczciwość,	kiedy	znajomi	proponują	
zarobek	na	lewo.	W	końcu	miłość	„nie	cieszy	się	z	niesprawiedliwości,	lecz	raduje	się	prawdą”	(1	Kor	
13,	6).	
	

Panie	Jezu,	dając	mi	za	przykład	ubogą	wdowę,	uczysz	mnie	prawdziwej	miłości.		
Umocnij	we	mnie	ducha	ofiarności,	bym	w	ten	sposób	był	coraz	bardziej	podobny	do	Ciebie.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Święto	Niepodległości:	W	tym	roku	11	listopada	świętujemy	100	rocznicę	odzyskania	niepodległości.	
To	 dzień	 radości,	 jedności	 i	modlitwy.	 Na	Mszach	 świętych	modlimy	 się	 za	 naszą	 Ojczyznę,	 Polskę.	
Zapraszamy	na	uroczystą	akademię,	która	odbędzie	się	o	18.00	w	teatrze	Cliff	Pavilion	na	Westcliff	w	
sali	 Maritime	 (Cliffs	 Pavilion,	 Station	 Rd,	Westcliff-on-Sea,	 SS0	 7RA).	W	 programie	 recytacje,	 tańce	
regionalne	 oraz	 śpiew	 pieśni	 patriotycznych.	 Wydarzenie	 organizuje	 Polska	 Szkoła	 Sobotnia	 w	
Southend	oraz	nasza	parafia.	Wstęp	wolny.	Zapraszamy.		
	

Modlitwa	 za	 zmarłych:	 Przeżywaliśmy	 w	 tym	 tygodniu	 Uroczystość	 Wszystkich	 Świętych	 i	 Dzień	
Modlitw	 za	Zmarłych.	 Zachęcamy	 do	 składania	 u	 księdza	wypominków.	 Imiona	 i	 nazwiska	naszych	
zmarłych	można	zapisać	na	kartkach,	które	są	do	pobrania	z	tyłu	kościoła.	Następnie	można	je	przynieść	
do	księdza	 lub	wrzucić	na	 tacę.	 Za	 zmarłych	modlimy	 się	w	 listopadzie	przed	Mszami	niedzielnymi.	
Spotkamy	się	także	na	modlitwie	za	zmarłych	na	cmentarzach	w	Southend	(cmentarz	przy	Sutton	Road)	
–	11	listopada	o	godz.	10.30	oraz	w	Chelmsford	(Writtle	Rd,	Essex	CM1	3BL)–	18	listopada	o	14.30.	W	
Chelmsford	co	roku	dbamy	o	polskie	groby.	Osoby	chętne	do	pomocy	prosimy	o	kontakt	do	p.	Andrzeja	
–	07733951825	i	p.	Rafała	–	07809251406.	Bardzo	prosimy	o	zgłoszenia.	Zadbajmy	o	miejsca	spoczynku	
naszych	Rodaków.		
	

Parafialne	 spotkania	 dla	dzieci:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	większe	 i	mniejsze	 na	 spotkania,	w	
czasie	których	razem	modlimy	się,	bawimy	i	śpiewamy.	Spotkania	te	odbywają	się	dwa	razy	w	miesiącu	
w	 pierwszą	 i	 trzecią	 sobotę	 od	14.00	do	 15.30.	Miejsce	 spotkań	 to	 sala	 parafialna	przy	 kościele	 na	
Westcliff.	Kolejne	spotkanie	będzie	17	listopada.		
	

Przygotowanie	 jasełek:	Wszystkie	 chętne	dzieci	 prosimy	o	 zgłoszenie	 się	dzisiaj	 lub	najpóźniej	 za	
tydzień	po	Mszy	świętej	do	p.	Joanny,	naszej	organistki.	Każde	chętne	dziecko	otrzyma	rolę.		
	



Bazar	 świąteczny	 w	 Chelmsford:	 Organizowany	 przez	 angielską	 parafię	 bazar	 odbędzie	 się	 w	
niedzielę	18	listopada.	Prosimy	bardzo	o	przygotowanie	domowych	ciast	i	przyniesienie	ich	w	ten	dzień	
na	godzinę	9.00	do	sali	parafialnej.	Będą	one	sprzedawane	na	bazarze,	a	dochód	przekażemy	angielskiej	
parafii.	 W	 ten	 sposób	 włączamy	 się	 w	 jej	 utrzymanie	 i	 wyrażamy	 wdzięczność	 za	 nieodpłatne	
korzystanie	z	kościoła.	Dziękujemy	za	zrozumienie.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
10	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Fabian	–	intencja	od	Rodziców	i	Siostry	
11	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	zdrowie	dla	Michała	Mirgi	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Zmarli	z	Rodziny	Garbacz	i	Cierpickich		

oraz	zmarli	znajomi	i	przyjaciele	
17	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Roman	Gajda	–	w	3	rocznicę	śmierci	
18	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Kazimierz	Mirga	–	w	3	rocznicę	śmierci	

od syna Roberta z rodziną 
16.00	 CHELMSFORD	 Za	zmarłych	z	rodziny	Skulski	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	4	LISTOPADA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	96,25 £	139,28	 £	105,30	 £	76,68	 £	417,51	
	

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	
 
LIST PAPIEŻA FRANCISZKA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Do Czcigodnego Brata Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
  

Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej 
zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami 
współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i 
duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli 
poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do 
wolności "opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i 
narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać 
jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic" (Jan Paweł II, 
11.11.1998). 
  

Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne 
pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, 
bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym 
reżimem. 
  

Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, 
nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru 
wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim 
Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże 
błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami! 
  

Franciszek 
Watykan, 4 listopada 2018 r. 
  


