
LITURGIA NIEDZIELI – 25 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Iz 55, 6-9; Ps 145; 2 Czytanie: Flp 1, 20c-24. 27a;  
Ewangelia: Mt 20, 1-16a 

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, 
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara 
za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 
zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i 
wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. 
Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał 
ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas 
nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy 
do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do swego 
rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać 
im należność, począwszy od ostatnich 
aż do pierwszych”. Przyszli najęci 
około jedenastej godziny i otrzymali 
po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, 
myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 
szemrali przeciw gospodarzowi, 
mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, 
którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
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„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze 
mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak 
tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi». 
Tęsknota Boga za człowiekiem 
W nauczaniu Pana Jezusa królestwo niebieskie bardzo często jest 
porównywane do kogoś, kto wyszedł, żeby szukać. Człowiek, który 
wyszedł szukać robotników do swojej winnicy, ojciec, który wyszedł, żeby 
sprawdzić, czy jego syn nie wraca, pasterz, który zostawił stado, żeby 
znaleźć jedną zagubioną owcę. Bóg podobny jest do kogoś, kto 
nieustannie, cierpliwie i wytrwale szuka człowieka. Jesteśmy nieustannie 
poszukiwani, wypatrywani z utęsknieniem przez Boga i mamy tylko dać 
się znaleźć. 

Panie, wlej w moje serce niezachwianą ufność w to,  
że Twoja święta wola, która realizuje się w moim życiu,  
przyniesie mi prawdziwe dobro. 

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. Chłopców, którzy chcą być ministrantami prosimy o 
zgłoszenie się z rodzicami do księdza proboszcza po Mszach świętych.  

Spotkanie na temat przyszłości naszej parafii: W sobotę, 7 października 
w Westcliff po Mszy o 18.00 odbędzie się spotkanie na temat 
funkcjonowania naszej parafii. Omawiane będą ważne kwestie 
duszpasterskie i finansowe. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć 
się w organizację parafii.  

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 (kazania są umieszczane na stronie 
internetowej). Prosimy wszystkich o włączenie się w te wydarzenia. Niech 
Maryja przyjdzie do nas i pozostanie z nami.  

Pielgrzymka Polaków do Walsingham: 14 października Polacy są 
zaproszeni na pielgrzymkę do Walsingham-Angielskiego Nazaretu. 
Program: 11.00 - zbiórka pod kościołem Our Lady Of The Annunciation 
(NR22 6DB), 12.00 - Anioł Pański i pielgrzymka do Sanktuarium, 13.00 - 
przejście przez Drzwi Miłosierdzia i możliwość spowiedzi, 14.30 - 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 15.00 - Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, 15.30 - Msza święta.  

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 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.  

Herbatka w Chelmsford: Dzisiaj po Mszy świętej o 16.00 w spotkanie 
przy herbacie. W czasie spotkania porozmawiamy na temat naszego 
ośrodka. 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 16 września w 
Westcliff po Mszy o 18.00. Katechezy odbywają się w sobotę o 16.00 w 
sali parafialnej w Westcliff. Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci 
przygotowywały się w Chelmsford, Basildon i Londynie-Upton Park 
prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.  

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA 
Pierwsze spotkanie dla młodzieży, która chce przygotować się do 
bierzmowania w naszej parafii odbyło się 23 września w Westcliff po Mszy 



o 18.00. Młodzież, która chce przygotować się w Chelmsford, Basildon i 
Londynie-Upton Park proszona jest o kontakt z księdzem proboszczem.  

KALENDARZ LITURGICZNY  

INTENCJE MSZALNE 

SAKRAMENT POKUTY 

27 września wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana

28 września wspomnienie św. Wacława, męczennika

29 września święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

30 września wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

23 WRZEŚNIA, SOBOTA

18.00 WESTCLIFF + Urszula Roman w 14 rocznicę śmierci

24 WRZEŚNIA, NIEDZIELA

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

16.00 CHELMSFOR
D

+ Wojciech Ciesielski

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

30 WRZEŚNIA, SOBOTA

18.00 WESTCLIFF INTENCJA WOLNA

1 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla dzieci  
oraz członków róży różańcowej,  
aby przekazując dzieciom cenny dar wiary  
byli jej autentycznymi świadkami

12.30 BASILDON INTENCJA WOLNA

16.00 CHELMSFOR
D

INTENCJA WOLNA

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



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: www.parafiasouthend.co.uk

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK

£ 78,25 £ 91,00 £ 72,08 £ 64,69

RAZEM: £ 306,02


