
LITURGIA NIEDZIELI – 23 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Ez 33,7-9 
Psalm: Ps 95 
2 Czytanie: Rz 13,8-10 
Ewangelia: Mt Mt 18,15-20 

Jezus powiedział do swoich uczniów:„Gdy twój brat zgrzeszy przeciw 
tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 
na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych 
nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech 
ci będzie jak poganin i celnik.Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co 
zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie.Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z 
was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 
moje, tam jestem pośród nich”. 

Instrukcja obsługi 
Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii 
bardzo szczegółową instrukcję tego, jak 
postępować z osobami, które grzeszą, 
które postępują w sposób niewłaściwy. 
Najpierw należy upomnieć taką osobę w 
cztery oczy, jeśli się nie nawróci, to wraz 
ze świadkiem, jeśli wtedy też nie 
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zareaguje, to trzeba donieść o tym Kościołowi. Jest to bardzo czytelna 
instrukcja, którą czasem pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej 
satysfakcji: jestem lepszy od ciebie i wszystkim o tym powiem. 
Szczególnie interesujące jest jednak to sformułowanie: a jeśli nawet 
Kościoła nie usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie jak poganin, 
chciałoby się pomyśleć: niech ci będzie obmierzły, ale to nieprawda, bo 
Jezus pogan i grzeszników traktował z największą troską. Nie z pogardą, 
nie z odrazą, nie na dystans, tylko z jeszcze większą przyjaźnią i 
życzliwością. A więc jeśli twój wróg upomniany przez ciebie się nie 
nawróci i upomniany wraz ze świadkami też tego nie zrobi, i gdy 
doniesiesz Kościołowi też się nie nawróci, to wtedy znaczy, że masz być 
wobec niego wyjątkowo serdeczny, wyjątkowo życzliwy, wyjątkowo 
zainteresowany jego sytuacją, bo jest to sytuacja dramatyczna. Musimy 
pamiętać, że ani Kościół, ani Pan Bóg nas nie odrzucają. Kościół i Pan Bóg 
są teraz tymi, którzy traktują nas jak poganina i grzesznika, czyli z 
największą troską, z największą miłością i się bardzo za nas, grzeszników, 
modlą. 
 
Panie, daj mi uznać moją małostkowość i drobiazgowość,  
niech nie staną się one przeszkodą  
na drodze spotkania z drugim człowiekiem,  
lecz niech będą drogowskazem, 
 jak budować wspólnotę Kościoła w jedności i prawdzie.  

WYDARZENIA W PARAFII 
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. Dzisiaj na Mszy dla dzieci modlimy się o 
potrzebne łaski na nowy rok szkolny. Po Mszy świętej specjalne 
błogosławieństwo.  

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.  

Musical „Życie Maryi”: 28 i 29 października w sali teatralnej Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie odbędą się spektakle 
musicalu przedstawiającego życie Maryi od zwiastowania po 
wniebowzięcie. Zachęcamy do udziału w tym wspaniałym widowisku 
przygotowanym przez artystów - śpiewaków i tancerzy z Polski, ze 
scenografią, kostiumami, autorska muzyką i tańcem. Szczegóły oraz zapisy 
na stronie internetowej: www.bobola.church, a także w parafii – proszę 
zgłosić się do księdza proboszcza. Atrakcyjne ceny biletów: £5 od osoby 
lub pakiety rodzinne: 2 dorosłych + 1 dziecko = £11, 1 dorosły + 1 dziecko 
= £7, każde następne dziecko £3. Bilety są rozprowadzane już od tego 
tygodnia. Nie przegap! 

Fundacja Kardynała Glempa: Za tydzień będzie zbierana druga składka 
na Fundację Kardynała Glempa, która sponsoruje kursy językowe dla 
kapłanów kształcących się na różnych uczelniach oraz przyjeżdżających do 
pracy duszpasterskiej w Anglii i Walii.  

Herbatka w Chelmsford: Jak zwykle w czwartą niedzielę miesiąca, 24 
września po Mszy świętej o 16.00 w Chelmsford będzie spotkanie przy 
herbacie. Zapraszamy! 

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.  

http://www.bobola.church


KALENDARZ LITURGICZNY  

INTENCJE MSZALNE 

13 września  

środa

wspomnienie św. Jana Chryzostoma,  
biskupa i doktora Kościoła

14 września 
czwartek

Święto podwyższenia Krzyża Świętego

15 września 
piątek

wspomnienie Najświętszej Panny Maryi Bolesnej

16 września 
sobota

Wspomnienie świętych męczenników  
Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa



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.   

SKŁADKA NIEDZIELNA – 3 WRZEŚNIA 2017 

KONTAKT 

9 WRZEŚNIA 

SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF INTENCJA WOLNA

10 WRZEŚNIA 
NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND W intencji dzieci  
o Boże błogosławieństwo  
na nowy rok szkolny

1 6 . 0
0

CHELMSFOR
D

w intencji parafian

1 8 . 0
0

UPTON PARK za Małgorzatę i Tomasza  
w 29 rocznicę  
sakramentu małżeństwa

16 WRZEŚNIA 
SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF INTENCJA WOLNA

17 WRZEŚNIA 
NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND + Robert George Affection  
w 6 rocznicę śmierci

1 6 . 0
0

CHELMSFOR
D

INTENCJA WOLNA

1 8 . 0
0

UPTON PARK + Marek Janicki

WESTCLIFF SOUTHE
ND

BASILDO
N

CHELMSFOR
D

U P T O N 
PARK

£ 45,30 £ 99,71 £ 72,00 £ 67,80 £ 54,24

RAZEM: £ 339,05



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

mailto:southend@pcmew.org

