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LITURGIA	NIEDZIELI	–	VIII	Niedziela	Zwykła	(C)	
	

1	Czytanie:	Syr	27,4-7;	Psalm	92;	2	Czytanie:	1	Kor	15,54b-58;	Ewangelia:	Łk	6,39-45	
	

Jezus	 opowiedział	 uczniom	 przypowieść:	 „Czy	 może	 niewidomy	 prowadzić	
niewidomego?	 Czy	 nie	 wpadną	 w	 dół	 obydwaj?	 Uczeń	 nie	 przewyższa	
nauczyciela.	 Lecz	 każdy,	 dopiero	 w	 pełni	 wykształcony,	 będzie	 jak	 jego	
nauczyciel.	Czemu	to	widzisz	drzazgę	w	oku	swego	brata,	a	belki	we	własnym	
oku	nie	dostrzegasz?	Jak	możesz	mówić	swemu	bratu:	«Bracie,	pozwól,	że	usunę	
drzazgę,	 która	 jest	w	 twoim	 oku»,	 gdy	 sam	 belki	w	 swoim	 oku	 nie	widzisz?	

Obłudniku,	wyrzuć	najpierw	belkę	ze	swego	oka,	a	wtedy	przejrzysz,	ażeby	usunąć	drzazgę	z	oka	swego	
brata.	Nie	jest	dobrym	drzewem	to,	które	wydaje	zły	owoc,	ani	złym	drzewem	to,	które	wydaje	dobry	
owoc.	Po	owocu	bowiem	poznaje	się	każde	drzewo:	nie	zrywa	się	fig	z	ciernia	ani	z	krzaka	jeżyny	nie	
zbiera	się	winogron.	Dobry	człowiek	z	dobrego	skarbca	swego	serca	wydobywa	dobro,	a	zły	człowiek	
ze	złego	skarbca	wydobywa	zło.	Bo	z	obfitości	serca	mówią	jego	usta”. 
	

Jedyny	Nauczyciel	
Jezus	 jest	moim	nauczycielem.	Przemawia	do	mnie	słowem	prostym,	które	przekonująco	apeluje	do	
mojego	 życia,	 i	 czynem	 skutecznym,	 który	 daje	 mi	 poznać	 Jego	 moc.	 Mam	 w	 tej	 szkole	 zdobywać	
mądrość	życia	i	postępować	w	miłości.	A	przez	to	samemu	stawać	się	nauczycielem.	To	z	kolei	nakazuje	
mi	zachować	pokorę	i	czuwać.	Pokora	potrzebna	jest	po	to,	aby	twardo	stąpać	po	ziemi,	w	świadomości,	
że	 zanim	 jako	 nauczyciel	 wezmę	 się	 do	 napominania	 grzesznych	 i	 pouczania	 nieumiejętnych,	
powinienem	dostrzec	własne	słabości.	Czuwanie	natomiast	 jest	po	 to,	aby	nie	obierać	sobie	w	życiu	
fałszywych	 nauczycieli,	 nie	 patrzeć	 bezkrytycznie	 na	 rzeczywistość	 przez	 medialne	 okulary.	
	

Jezu,	Ty	jesteś	cierpliwym	nauczycielem,	który	uczy	mnie	mądrości.		
Daj	mi,	proszę,	pokorne	i	czuwające	serce,		
aby	przebywała	w	nim	Twoja	mądrość	i	wydawała	dobre	owoce.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Wielki	 Post:	 6	 marca	 rozpoczynamy	 okres	 Wielkiego	 Postu.	 Jest	 to	 czas	 towarzyszenia	 Jezusowi	
Chrystusowi,	który	podjął	mękę	i	śmierć	dla	zbawienia	świata.	To	czas	nawrócenia,	modlitwy,	pokuty,	
jałmużny	 i	postu.	W	Środę	Popielcową	o	godzinie	18.30	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend	będzie	
Msza	święta	z	obrzędem	posypania	głów	popiołem.	W	ten	dzień	obowiązuje	post	 ilościowy	–	należy	
spożyć	 trzy	 posiłki,	w	 tym	 dwa	 lekkie	 i	 jeden	 do	 syta	 oraz	 post	 od	 pokarmów	mięsnych.	 Od	 18.00	
możliwość	spowiedzi	świętej.	W	każdy	piątek	Wielkiego	Postu	będzie	w	tym	kościele	także	Msza	święta	
o	19.00	oraz	o	19.30	droga	krzyżowa.	Od	18.30	możliwość	spowiedzi	świętej.	W	czasie	Wielkiego	Postu	
należy	wstrzymać	 się	 od	 udziału	w	 zabawach.	 Rekolekcje	wielkopostne	 odbędą	 się	w	 dniach	 5-6-7	
kwietnia	w	Basildon,	7	–	14	kwietnia	w	Chelmsford	oraz	12-13-14	kwietnia	w	Southend.		
	

Odpust	zupełny	w	okresie	Wielkiego	Postu:		
	

W	piątki	Wielkiego	Postu	można	uzyskać	odpust	zupełny	za	pobożne	odmówienie	po	Komunii	świętej	
przed	wizerunkiem	Jezusa	Chrystusa	Ukrzyżowanego	modlitwy:	„Oto	ja,	dobry	i	najsłodszy	Jezu”.		
	

Modlitwa:	 Oto	 ja,	 dobry	 i	 najsłodszy	 Jezu,	 upadam	na	 kolana	przed	 Twoim	 obliczem	 i	 z	 największą	
gorliwością	ducha	proszę	Cię	i	błagam,	abyś	wszczepił	w	moje	serce	najżywsze	uczucia	wiary,	nadziei	i	
miłości	oraz	prawdziwą	skruchę	za	moje	grzechy	i	silną	wolę	poprawy.	Oto	z	sercem	przepełnionym	
wielkim	uczuciem	i	z	boleścią	oglądam	w	duchu	Twoje	pięć	ran	i	myślą	się	w	nich	zatapiam,	pamiętając	
o	 tym,	dobry	 Jezu,	 co	 już	prorok	Dawid	włożył	w	Twoje	usta:	 "Przebodli	 ręce	moje	 i	 nogi,	 policzyli	
wszystkie	kości	moje"	(Ps	22,	17).	
	

Odpust	zupełny	uzyskujemy	także	za	odprawienie	Drogi	Krzyżowej.	Aby	uzyskać	odpust,	odprawiając	
Drogę	 Krzyżową,	 należy	 uwzględnić:	 rozważanie	 Męki	 i	 śmierci	 Chrystusa	 (nie	 jest	 konieczne	
rozmyślanie	o	poszczególnych	tajemnicach	każdej	stacji);	odprawienie	przed	urzędowo	erygowanymi	
stacjami	Drogi	Krzyżowej	(np.	w	kościele,	na	placu	przykościelnym);	musi	być	14	krzyżyków;	wymaga	
się	przechodzenia	od	jednej	stacji	do	drugiej	(przy	publicznym	odprawianiu	wystarczy,	aby	prowadzący	



przechodził,	 jeśli	wszyscy	wierni	nie	mogą	tego	czynić);	 jeśli	ktoś	z	powodu	słusznej	przyczyny	(np.	
choroby,	podróży,	zamknięcia	kościoła	itp.)	nie	może	odprawić	Drogi	Krzyżowej	wedle	podanych	tutaj	
warunków,	zyskuje	odpust	zupełny	po	przynajmniej	półgodzinnym	pobożnym	czytaniu	lub	rozważaniu	
Męki	Chrystusa.		
	

W	 przypadku	 zyskiwania	 odpustu	 zupełnego	 wymagane	 jest	 zachowanie	 zwyczajnych	 warunków	
odpustu,	do	których	należą:	bycie	w	stanie	łaski	uświęcającej;	przyjęcie	Komunii	świętej;	odmówienie	
modlitwy	w	intencjach,	w	których	modli	się	Ojciec	święty	(ten	warunek	wypełnia	się	całkowicie	przez	
odmówienie	na	przykład	jeden	raz	„Ojcze	nasz”	i	„Zdrowaś”);	wykluczenie	wszelkiego	przywiązania	do	
grzechu	nawet	powszedniego.		
	

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	14.15	do	15.30.	Miejsce	spotkań	to	sala	parafialna	przy	kościele	Sacred	
Heart.	Najbliższe	spotkanie	będzie	16	marca.		
	

Spotkania	 modlitewne	 dla	 dorosłych:	 Odbywają	 się	 w	 drugą	 i	 czwartą	 sobotę	 po	 Mszy	 świętej	
wieczornej	w	 kościele	 na	Westcliff.	 Zapraszamy	wszystkich	 dorosłych,	 którzy	 chcą	 umacniać	 swoją	
wiarę.	Kolejne	spotkanie	będzie	9	marca.		
	

Pielgrzymka	do	Medjugorie:	 odbędzie	 się	w	 dniach	 28	maja	 do	 4	 czerwca	 2019.	W	 programie	
pobyt	 w	 sanktuarium	 (każdego	 2-go	 miesiąca	 ma	 miejsce	 objawienie	 jednej	 z	 widzących	 –	
Mirjanie),	 a	 także	 zwiedzanie	 Mostaru	 i	 Dubrovnika	 oraz	 rekreacyjny	 wyjazd	 nad	 Adriatyk.	
Pielgrzymom	będzie	towarzyszył	ks.	Wojciech.	Dla	zapoznania	się	z	sanktuarium	warto	wejść	na	
stronę:	www.centrummedjugorje.pl.	 Całkowity	 koszt	 pobytu	 (własny	 bus,	 noclegi,	 posiłki	 –	
śniadanie	 i	 obiadokolacja,	 pilot,	 przewodnicy,	 wszystkie	 opłaty	 parkingowe	 i	 ubezpieczenie)	
wyniesie	 około	300	 funtów.	Koszt	 zależny	 jest	 od	 liczby	uczestników.	Dodatkowy	koszt	 to	 lot	 z	
lotniska	London-Southend	do	Dubrovnika.	Dla	ułatwienia	prosimy	kierować	zgłoszenia	i	zapytania	
do	ks.	Wojciecha	07566229699.		
	

Parafialny	Bal	Karnawałowy:	Dziękuję	wszystkim,	którzy	zorganizowali	Parafialny	Bal	Karnawałowy.	
Był	 to	 czas	 dobrej	 zabawy	 przy	 suto	 zastawionych	 stołach.	 Cieszę	 się	 z	 obecności	 wielu	 parafian	 i	
parafianek	oraz	gości,	a	także	dzieci.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
2	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Martę	o	Boże	błogosławieństwo	
3	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	całą	Rodzinę	Mirgów	o	Boże	błogosławieństwo	
12.30	 BASILDON	 Za	Helenę	w	dniu	urodzin		

o	zdrowie	i	Boże	błogosławieństwo	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Ewę	o	potrzebne	łaski	
6	MARCA,	ŚRODA	
18.30	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
8	MARCA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
9	MARCA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Józef	Fryśkowski	
10	MARCA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Józef	i	Adam	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	24	LUTY	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	45,85 £	102,00	 £	74,89	 £	222,74	
	

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	


