
LITURGIA NIEDZIELI – 22 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Jr 20, 7-9 
Psalm: Ps 63 
2 Czytanie: Rz 12,1–2 
Ewangelia: Mt 16,21–27 

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na 
to, że musi iść do Jerozolimy i wiele 
wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i 
uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr 
wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: 
„Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie 
to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i 
rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co 
Boże, ale o tym, co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „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 mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść 
odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn 
Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i 
wtedy odda każdemu według jego postępowania”. 
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Myślenie po ludzku, zamiast po Bożemu, jest pierwszym skutkiem grzechu 
pierworodnego. Tak naprawdę grzech pierworodny polega na tym, że 
człowiek ma poodwracane pragnienia, że pragnie tego, co złe, zamiast 
tego, co dobre, że jest nastawiony, oczekuje, spodziewa się, marzy o tym, 
co wcale nie przyniesie mu szczęścia. To jest skutek grzechu 
pierworodnego i Piotr udowadnia nam to dzisiaj, mówiąc do Jezusa: Nie 
chciałbym, żebyś realizował plany swojego Ojca, wolałbym, żebyś 
zrealizował moje ludzkie plany. Dlatego usłyszał od Jezusa, że jest 
przeszkodą. Wszyscy mamy prawo błądzić, mówić Bogu: Pomyliłem się. 
Moje marzenia, pragnienia są złe. Nie wolno nam jednak stawiać naszych 
planów ponad plany Boga.  

Panie, pozwól mi tracić moje życie,  
abym nieustannie zyskiwał je dla Ciebie.  
Daj mi tak słuchać Twego słowa,  
abym słyszał nie tylko to, co trudne i wymagające,  
ale bym umiał odkrywać również obietnicę zwycięstwa,  
którą zawarłeś w swoich słowach. 

WYDARZENIA W PARAFII 
Piknik parafialny: Odbędzie się dzisiaj w East Beach Shoeburyness. 
Rozpoczęcie o godzinie 12.00. Nasz piknik to: spotkania, rozmowy, 
leniuchowanie, grillowanie, pyszne domowe ciasta, gry i zabawy, 
siatkówka oraz inne atrakcje. Informacja: Izabela, 07402099746. Wstęp 
wolny. Poczęstunek za opłatą. Każdy gość - mały i duży - mile widziany.  

Msze święte z udziałem dzieci: w każdą drugą i czwartą niedzielę 
miesiąca w kościele Sacred Heart w Southend o godzinie 9.00 będą 
odbywać się Msze święte z kazaniem do dzieci oraz śpiewem z ich 
udziałem. Natomiast w pozostałe niedziele w czasie kazania dzieci są 
zaproszone na katechezę. Za tydzień, 10 września na Mszy dla dzieci 
będziemy modlić się o potrzebne łaski dla nich na nowy rok szkolny. Po 
Mszy świętej otrzymają one specjalne błogosławieństwo. Zostaną 
pobłogosławione także tornistry i przybory szkolne.  

Wieczory fatimskie: Rok 2017 to 100-lecie objawień Matki Bożej w 
Fatimie. Ostatnie objawienie fatimskie miało miejsce 13 października. W 
związku z tym zapraszamy na pięć wieczorów fatimskich. Odbywać się 



będą one w soboty w Westcliff od 9 września do 7 października. 14 
października dokonamy zawierzenia całej parafii Maryi Niepokalanej. 
Rozpoczęcie o 17.45 medytacją różańcową. O 18.00 Msza święta z 
kazaniem poświęconym objawieniom fatimskim. Prosimy wszystkich o 
włączenie się w te wydarzenia.  

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Przygotowanie do I Komunii świętej potrwa od września do maja. 
Katechezy będą odbywały się dwa razy na miesiąc. Przewidywane są we 
wszystkich ośrodkach. Spotkanie rodziców odbędzie się 16 września w 
Westcliff po Mszy o 18.00. Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci 
przygotowywały się w Chelmsford i Basildon prosimy o kontakt z 
księdzem proboszczem.   

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Pierwsze spotkanie dla młodzieży, która chce przygotować się do 
bierzmowania w naszej parafii odbędzie się 23 września w Westcliff po 
Mszy o 18.00. Młodzież, która chce przygotować się w Chelmsford i 
Basildon proszona jest o kontakt z księdzem proboszczem.  

PIELGRZYMKA DO AYLESFORD 
Dzisiaj ma miejsce doroczna 65–ta Pielgrzymka Polaków do Sanktuarium 
Matki Bożej Szkaplerznej w Aylesford, której przewodniczy J. E. ks. bp 
Józef Zawitkowski. Hasło tegorocznej Pielgrzymki: „Zróbcie wszystko 
cokolwiek Wam powie”. Program: 12.00 – Anioł Pański, czas na 
zwiedzanie sanktuarium oraz możliwość spowiedzi, 12.45 – złożenie 
wieńca pod tablicą katyńską, 13.00 – Msza święta, 16.00 – nabożeństwo 
różańcowe oraz nałożenie szkaplerzy.  

KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI 
Polska Misja Katolicka organizuje weekendowy kongres dla osób, które 
chcą angażować się w ewangelizację na terenie parafii. W programie 
konferencje i warsztaty poświęcone tematyce ewangelizacji. Można 
wybrać jeden z dwóch terminów: 15-17 września w Swindon lub 22-24 
września w Manchester. Zgłoszenia do Swindon do 9 września poprzez 
stronę internetową parafii w Swindon (parafiaswindon.com).  

KALENDARZ LITURGICZNY  



INTENCJE MSZALNE 

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.   

8 września  

piątek

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

2 
WRZEŚNIA 

SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF-ON-
SEA

+ Jan Janczara  
– w 2 rocznicę śmierci

3 
WRZEŚNIA 
NIEDZIEL
A

9.00 SOUTHEND-ON-
SEA

INTENCJA WOLNA

1 2 . 3
0

BASILDON INTENCJA WOLNA

1 6 . 0
0

CHELMSFORD INTENCJA WOLNA

1 8 . 0
0

UPTON PARK INTENCJA WOLNA

9 
WRZEŚNIA 
SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF-ON-
SEA

INTENCJA WOLNA

1 0 
WRZEŚNIA 
NIEDZIEL
A

9.00 SOUTHEND-ON-
SEA

W intencji dzieci  
o Boże błogosławieństwo  
na nowy rok szkolny

1 6 . 0
0

CHELMSFORD INTENCJA WOLNA

1 8 . 0
0

UPTON PARK INTENCJA WOLNA



MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 

KONTAKT 
Proboszcz: ks. Wojciech Mozdyniewicz, tel. 07566229699  
Adres parafii (tymczasowe zamieszkanie proboszcza):  
82 Wellesley Road, Ipswich, IP4 1PH 
Email: southend@pcmew.org

S O B O T A 
18.00

Our Lady Help Of Christians And St Helen Church,  
27 Milton Road, Westcliff-On-Sea,  
Essex, SS0 7JP

NIEDZIELA 
9.00

The Sacred Heart Church,  
418 Southchurch Road, Southend-On-Sea,  
Essex, SS1 2QB

1 NIEDZIELA 
 MIESIĄCA 
12.30

The Most Holy Trinity Church,  
71 Wickhay, Basildon,  
Essex, SS15 5AD

NIEDZIELA 
16.00

Our Lady Immaculate,  
New London Road, Chelmsford,  
Essex, CM2 0RG

NIEDZIELA 
18.00

Our Lady Of Compassion Church,  
Green Street, Upton Park, London,  
E13 9AX


