
LITURGIA NIEDZIELI – 26 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Iz 5, 1-7; Ps 80; 2 Czytanie: Flp 4, 6-9;  
Ewangelia: Mt 21, 33-43 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był 
pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył 
ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, 
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 
wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał 
swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami 
obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 
pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 

postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują 
mojego syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest 
dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. 
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel 
winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: 
„Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, 
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: 
„Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili 
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych 
oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a 
dane narodowi, który wyda jego owoce”. 
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(Nie) moje życie 
Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa przypomina nam o tym, że winnica nie 
należy do nas, że tylko w niej pracujemy, że zostaliśmy do niej zaproszeni. 
Co to oznacza? Że nasze życie nie należy do nas, że to nie my jesteśmy 
jego twórcami, jego właścicielami, tymi, którzy wzięli sobie życie, na życie 
sobie zapracowali. Jesteśmy tymi, którzy zostali do życia zaproszeni. Tymi, 
których Bóg wpuścił do swojej winnicy po to, żebyśmy uczciwie w niej 
pracowali i oddali mu wyprodukowany owoc. Bóg dał nam życie i On sam 
je zabierze. Bóg przygotował nam piękne życie, przygotował winnice, w 
której można być szczęśliwym, jeśli się kocha gospodarza. Warto o tym 
pamiętać. Moje życie nie należy do mnie. Nie dałem ani grosza za ostatnie 
dziesięć lat czy za ostatni dzień. Nie dałem ani grosza Panu Bogu za 
ostatnie uderzenie serca, a także za tysiąc następnych oddechów. Moje 
życie nie należy do mnie. To dar, który Pan Bóg ofiarował mi, żebym z 
niego pięknie korzystał. 

Jezu, Ty nie zawahałeś się oddać swojego życia,  
aby moje życie mogło przynosić prawdziwe owoce dobra i świętości.  
Przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie  
i brak współpracy z Twoją łaską. 

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.  

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. Rozpoczęcie o 
17.45 medytacją różańcową. O 18.00 Msza święta z kazaniem 
poświęconym objawieniom fatimskim (kazania są umieszczane na stronie 
internetowej). 



Zawierzenie parafii Maryi Niepokalanej: 14 października dokonamy 
zawierzenia całej parafii. Uroczystość odbędzie się w kościele w Westcliff. 
Od godz. 15.00 możliwość spowiedzi świętej (proszę nie odkładać 
sakramentu na ostatnią chwilę przed nabożeństwem). O 17.15 różaniec. 
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. Zachęcamy do udziału.  

Spotkanie w Londynie Upton Park: Dzisiaj, 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. Katechezy są w sobotę o 16.00 w sali parafialnej w 
Westcliff. Najbliższa będzie 21 października. Tydzień wcześniej, 14 
października na Mszy świętej o 18.00 w Westcliff dzieci otrzymają 
różańce. 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 

13 października 

piątek

Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

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 CHELMSFO
RD

Za ojca Marcina o błogosławieństwo Boże  
i dary Ducha Świętego

18.00 U P T O N 
PARK

+ Stanisław Kucz i zmarli z rodziny

14 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA

18.00 WESTCLIFF Za Ewę i Mariusza Gajdel  
w 10 rocznicę sakramentu małżeństwa  
oraz za całą rodzinę

15 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA

9.00 SOUTHEND Za Anetę i Jakuba  
w 10 rocznicę sakramentu małżeństwa 

16.00 CHELMSFO
RD

Za zmarłych rodziców



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: www.parafiasouthend.co.uk

18.00 U P T O N 
PARK

Za Jadwigę o potrzebne łaski i zdrowie  
– intencja dzieci

WESTCLIF
F

SOUTHEN
D

CHELMSFOR
D

U P T O
N  
PARK

BASILDO
N

RAZEM:

£ 71,20 £ 103,55 £ 50,00 £ 59,06 £ 154,21 £ 438,02


