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LITURGIA NIEDZIELI – 27 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Iz 25, 6-10a; Ps 23; 2 Czytanie: Flp 4, 12-14. 19-20;  
Ewangelia: Mt 22, 1-14 
 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi 
z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją 
ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i 
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego 
kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i 
znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł 
się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie 
jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. 
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na 
ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci 
wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, 
których napotkali: złych i dobrych. I sala 
zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby 
się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam 
człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, 
jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na 
zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu 
jest powołanych, lecz mało wybranych”. 
 

 



Oblubienico, gdzie jesteś? 
 

Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Kogo? 

Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowywane jest 

przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus Chrystus zapomina 

w tej opowieści o Oblubienicy. Czy naprawdę zapomina? Czy może 

mówiąc te słowa, zwraca się po prostu do Oblubienicy owego syna 

królewskiego, czyli do mnie i do ciebie? To ja i ty, nasze dusze, Kościół 

święty - Oblubienica Ducha Świętego, ale także cały świat, czyli 

największa miłość Boga. To właśnie jest odpowiedź na brakującą 

postać w tej opowieści. Ja i moja dusza. Ty i Twoja dusza. Kościół 

Święty i cały świat. A wesele, które przygotowuje Bóg Ojciec, jest 

weselem, na którym wraz z Jezusem Chrystusem będziemy patrzeć na 

siebie z miłością i obiecywać sobie wierność i wspólnie spędzoną 

wieczność. 
 

Jezu, tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, Twoim zaproszeniem.  

Tyle razy przybyłem niechętnie lub byłem nieprzygotowany,  

a wszystko dlatego, że nie zauważam ogromu Twojej miłości.  

Przebacz mi, Panie. 
 

WYDARZENIA W PARAFII 
Zawierzenie parafii Maryi Niepokalanej: W ostatnim czasie w 
ramach wieczorów fatimskich poznaliśmy treść objawień fatimskich. 
14 października dokonaliśmy aktu zawierzenia całej parafii Maryi, 
Niepokalanej. Szczególne podziękowania dla osób, które przygotowały 
uroczystość: służby liturgicznej, pani organistki, chóru, pań, które 
udekorowały figurę Matki Bożej kwiatami. Parafian, którzy nie mogli 
bezpośrednio uczestniczyć w tych wydarzeniach zapraszamy do 
zapoznania się z rozważaniami fatimskimi. Są one dostępne na stronie 
internetowej. Zapraszamy na nabożeństwo pierwszych sobót, które 
rozpoczniemy od listopada. Będzie to okazja do tego, aby nauczyć się 
jak żyć zawierzeniem w codzienności. W kolejne pierwsze soboty od 
listopada do marca w kościele w Westcliff o godzinie 17.30 różaniec, a 
o 18.00 Msza święta z kazaniem maryjnym.  
 

Pielgrzymka Polaków do Walsingham: Wczoraj, 14 października 
miała miejsce pielgrzymka Polaków do Walsingham-Angielskiego 
Nazaretu.  



 

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.  
 

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. 14 października na 
Mszy świętej o 18.00 w Westcliff dzieci otrzymały 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  
16 października Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

17 października Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego,  
biskupa i męczennika 

18 października Święto św. Łukasza, ewangelisty 

20 października Wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana 
 

INTENCJE MSZALNE 
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 8 rocznicę sakramentu małżeństwa  

16.00 CHELMSFORD Za zmarłych rodziców 

18.00 UPTON PARK Za Jadwigę o potrzebne łaski i zdrowie  
– intencja dzieci 

21 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Za Annę i Roberta  
w 18 rocznicę sakramentu małżeństwa  
z podziękowaniem za otrzymane łaski  
i prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego oraz opiekę Matki Bożej  
na dalsze lata małżeństwa 

22 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Za Bogumiłę i Roberta Mirga  
w 25 rocznicę sakramentu małżeństwa  
o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata 

16.00 CHELMSFORD + Stefania Ciesielska 

18.00 UPTON PARK + Irena Augustyn 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.   
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 3 WRZEŚNIA 2017 
WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK RAZEM: 

£ 57,52 £ 125,55 £ 73,01  £ 81,18 £ 337,26 
 

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 


