
LITURGIA NIEDZIELI – 24 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Syr 2,30-28,7; Ps 103; 2 Czytanie: Rz 14,7-9;  
Ewangelia: Mt 18,21-35 

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli 
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu 
odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem 
razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał 
z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i 
całymjego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i 
prosił go: »Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam«. Pan 
ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa 
ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 
denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: »Oddaj, coś winien«. Jego 
współsługa upadł przed nim i prosił go: »Miej cierpliwość nade mną, a 

oddam tobie«. On jednak nie chciał, lecz 
poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie 
odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się 
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i 
opowiedzieli swemu panu wszystko, co 
zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed 
siebie i rzekł mu: »Sługo niegodziwy! 
Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był 
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ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?«. I 
uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego 
długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z 
was nie przebaczy z serca swemu bratu”. 

Jak i my przebaczamy... 
W dzienniku Karoliny Lanckorońskiej znajduje się wspomnienie o tym, że 
w czasie II wojny światowej zwróciła się ona do swojego spowiednika z 
problemem. Nie była w stanie odmawiać modlitwy Ojcze nasz, ponieważ 
znajdują się w niej słowa prośby do Boga o przebaczenie win, a ona nie 
była w stanie przebaczyć najeźdźcom. Mądry spowiednik powiedział jej, że 
skoro nie potrafi, to lepiej niech jej przez jakiś czas nie odmawia. Skoro 
nasze serce nie wybacza, to nie możemy wymawiać tych słów. Dzisiaj 
słyszymy, że mamy wybaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy 
zawsze. Ewangelia czasami jest bardzo trudna i wymagająca, bo skoro 
mamy zawsze przebaczać, a modląc się o przebaczenie, sami nie 
przebaczamy, to tak naprawdę prosimy, aby Bóg nam nie przebaczył. Sami 
czynimy się niegodnymi przebaczenia. 

Jezu, proszę Cię, naucz mnie przyjmować Twoje przebaczenie  
i z serca przebaczać moim bliźnim.  
Naucz mnie także prosić o przebaczenie drugiego człowieka. 

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 odbywają 
się Msze święte z kazaniem do dzieci oraz śpiewem z ich udziałem. 
Natomiast w pozostałe niedziele w czasie kazania dzieci są zaproszone na 
katechezę.  

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. Odbywają się 
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. Niech Maryja przyjdzie do nas i pozostanie z nami.  



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: Dzisiaj zbierana jest druga składka na 
Fundację Kardynała Glempa. Fundacja ta sponsoruje kursy językowe dla 
księży kształcących się na uczelniach w Polsce i za granicą 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 odbyło się wczoraj, 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.  

KALENDARZ LITURGICZNY  



INTENCJE MSZALNE 

18 września  

poniedziałek

święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

20 września 
środa

wspomnienie świętych męczenników  
Andrzeja Kim Taegon, kapłana,  
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

21 września 
czwartek

święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

23 września 
sobota

wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana

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

23 WRZEŚNIA 
SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF + Urszula Roman  
w 14 rocznicę śmierci

24 WRZEŚNIA 
NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND + Anna i Augustyn Pawłowscy  
oraz + Edward Jaśkowiak  
- dziadkowie

1 6 . 0
0

CHELMSFOR
D

+ Wojciech Ciesielski



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 
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

1 8 . 0
0

UPTON PARK + Emilia i Leopold Węgrzyn  
oraz o zdrowie  
na ciele i umyśle  
dla syna Ludwika

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK

£ 74,40 £ 87,95 £ 82,60 £ 72,72

RAZEM: £ 317,67


