
LITURGIA NIEDZIELI – 26 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Ez 18, 25-28; Ps 25; 2 Czytanie: Flp 2, 1-11;  
Ewangelia: Mt 21, 28-32 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: 
»Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten 
odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. 
Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 
odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i 
poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. 
Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do 
nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i 
nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 
niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a 
wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu 
uwierzyć”. 

Jesteś dzieckiem, nie sługą 
Idę, Panie! - Czy tak się mówi do ojca? Do ojca mówi się: Dobrze tatusiu - 
idę albo: Tato! Nie mogę! Nie chcę! Tymczasem ten dziwny syn mówi do 
swojego ojca: Idę, Panie! Mówi tak dlatego, że czuje się niewolnikiem. 
Mówi tak dlatego, że nie chce pozostawać w pozycji syna wobec swojego 
ojca. Wybiera drogę poddaństwa. Wybiera, bo przecież Ojciec mówi do 
niego pięknie - Synu! Proszę cię, idź! Nie mówi do niego sługo, nie mówi 

NOWA POLSKA PARAFIA 
SOUTHEND-ON-SEA –  
BASILDON – CHELMSFORD –  
LONDYN UPTON PARK 

BIULETYN PARAFIALNY NR 14 + 1 PAŹDZIERNIKA 
2017 



do niego nawet po imieniu. Mówi do niego: Synu, synku, proszę cię. Kiedy 
więc ojciec stawia się w relacji ojca do syna, to syn odrzuca tę relację i 
wchodzi w buty niewolnika. To straszne! Nie pozwólmy, żeby 
kiedykolwiek zdarzyło się to w naszym życiu! 
Jezu, to nie moja piękna modlitwa,  
lecz spełnienie Twojej prośby świadczy o mojej miłości.  
Proszę o coraz większą wierność Twojej woli w moim życiu. 

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 pazdziernika 
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.  

Różaniec do granic: 7 października w dzień Matki Bożej Różańcowej 
odbędzie się w Polsce szczególna akcja modlitewna. Polacy zgromadzą się 
na granicach, aby wspólnie modlić się o błogosławieństwo i pokój oraz 
wynagradzać za grzechy. W naszej parafii modlitwa różańcowa w jedności 
z Polakami w kraju będzie w ten dzień w Chelmsford o godz. 13.00 oraz w 
Westcliff o godz. 17.15. Zapraszamy do bardzo licznego udziału. 
SzczegóŁy wydarzenia na stronie: rozaniecdogranic.pl 



I piątek: Msza święta w kościele Sacred Heart w Southend o godzinie 
19.00. Spowiedź od godziny 18.00 do 19.00. Po Mszy świętej sprzątanie 
kościoła. Prosimy o włączenie się w tą posługę. 

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. Zachęcamy do udziału.  

Spotkanie w Basildon: Dzisiaj po Mszy świętej o 12.30 spotkanie przy 
herbacie. W czasie spotkania porozmawiamy na temat przyszłości naszego 
ośrodka. Zapraszamy! 

Spotkanie w Londynie Upton Park: W niedzielę, 8 września po Mszy o 
18.00 w Upton Park odbędzie się spotkanie na temat funkcjonowania 
naszego ośrodka. Zapraszamy wszystkich!   

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Przygotowanie do I Komunii świętej potrwa od września do maja. 
Katechezy odbywają się dwa razy na miesiąc. Przewidywane są we 
wszystkich ośrodkach. Spotkanie rodziców odbyło się 16 września w 
Westcliff po Mszy o 18.00. Katechezy są w sobotę o 16.00 w sali 
parafialnej w Westcliff. Najbliższa będzie 7 października. 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. Kolejne będzie 21 października. Młodzież, która chce 
przygotować się w Chelmsford, Basildon i Londynie-Upton Park proszona 
jest o kontakt z księdzem proboszczem.  

KALENDARZ LITURGICZNY  



INTENCJE MSZALNE 

2 października Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

4 października Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

5 października Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

7 października Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

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 Za Julię w dniu chrztu świętego

16.00 CHELMSFOR
D

Za Łukasza o potrzebne łaski i opiekę Bożą

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

6 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK

19.00 SOUTHEND INTENCJA WOLNA

7 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA

18.00 WESTCLIFF W intecji zawierzenia Wspólnoty Matce Bożej,  
a przez Nią Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,  
aby dochowali wierności nauczaniu Pana  
w wypełnianiu Bożego planu, a  
w dziele ewangelizacji angażowali się  
przez modlitwę i miłość braterską  
do budowania jedności w Kościele. 

8 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND Za Alexa w 7 rocznicę urodzin

16.00 CHELMSFOR
D

Za Eugeniusza Borysiuka w 90 rocznicę urodzin

18.00 UPTON PARK + Stanisław Kuch i zmarli z rodziny



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.   
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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 SOUTHEN
D

CHELMSFORD U P T O N 
PARK

RAZEM:

£ 74,31 £ 147,96 £ 168,76 £ 76,18 £ 467,21


