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LITURGIA NIEDZIELI – 29 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Iz 45, 1. 4-6; Ps 96; 2 Czytanie: 1 Tes 1, 1-5b;  
Ewangelia: Mt 22, 15-21 
 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 
Posłali więc do Niego uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu 
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się 
na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić 
podatek cezarowi, czy nie?”. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: 

„Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę 
podatkową”. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: 
„Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”. 
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co 
należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. 

 

Boska moneta  
W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, gdzie sięgał obraz 
cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę ze swoim wizerunkiem, to tak 
daleko, jak zawędrowała ta moneta, tak daleko cesarz czuł się panem. 
Jego wizerunek wyznaczał granicę jego wpływu, granicę jego 
panowania. Pomyślmy sobie teraz o Jezusie Chrystusie, który w sercu 
każdego człowieka zostawił swój obraz, swoją podobiznę. Jak daleko 
sięga granica jego królestwa w nas, jak bardzo rozciąga się na 
pokolenia, na cały świat. Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze, 
wyryte głęboko w naszym człowieczeństwie, i dlatego cała ludzkość 
jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie, panowanie 
najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich. 
 

Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie,  
abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie. 
 



WYDARZENIA W PARAFII 
 

Herbatka w Chelmsford: Dzisiaj po Mszy świętej o 16.00 w 
Chelmsford jest spotkanie przy herbacie. Zapraszamy! 
 

Kurs przedmałżeński: Osoby chętne do odbycia kursu 
przedmałżeńskiego proszone są o kontakt z proboszczem w celu 
ustalenia terminu i miejsca spotkań.  
 

Zabawy dla dzieci w Basildon: Bardzo serdecznie zapraszamy na 
zabawy w języku polskim, które będą odbywać się w pierwszą 
niedzielę miesiąca w Basildon. Pierwsze spotkanie już 5 listopada po 
Mszy o 12.30 w sali parafialnej przy kościele The Most Holy 
Trinity.  Będzie to również spotkanie organizacyjne, w trakcie którego 
każdy może opowiedzieć o swoich oczekiwaniach i pomysłach. 
Prowadząca zabawy pani Łucja przedstawi plan działania. Możliwe są 
także w tym czasie dla chętnych ciekawe katechezy dla dzieci 
prowadzone przez księdza. Zabawy organizowane są w ramach 
wolontariatu dla Stowarzyszenia "Mamy Czas" w Warszawie 
(mamyczas.wordpress.com). Prosimy osoby zainteresowane o wejście 
na facebook na stronę „Mamy czas dla dzieci w UK” i pozostawienie 
informacji. Łatwiej będzie przygotować pierwsze spotkanie znając 
potencjalną liczbę dzieci i ich wiek. Zapraszamy chętnych do pomocy. Z 
radością powitamy każde dziecko i opiekunów, którzy mają ochotę 
pobawić się z nami w jezyku polskim. 
 

Modlitwa za zmarłych:  
1 i 2 listopada to dni poświęcone tajemnicy życia wiecznego. 
Obchodzimy wtedy Uroczystość Wszystkich Świętych oraz dzień 
modlitw za zmarłych. Jednoczymy się w modlitwie ze świętymi oraz 
prosimy za zmarłych przebywających w czyśćcu. 1 i 2 listopada 
zapraszamy na Mszę świętą i modlitwę za zmarłych do Southend na 
godzinę 19.00. 12 listopada zapraszamy na modlitwę za zmarłych na 
cmentarzu w Chelmsford na godzinę 14.30 (adres: Writtle Rd, Essex 
CM1 3BL).  
 

W listopadzie w naszej parafii będziemy także modlić się za zmarłych 
w ramach modlitwy wypominkowej. Modlitwa ta ma długą tradycję w 
Kościele Katolickim. Sięga ona II wieku, kiedy w czasie Eucharystii 
modlono się za zmarłych. Z biegiem czasu modlitwę, w czasie której 
wyczytywano imiona zmarłych oddzielono od Mszy świętej. Koperty z 
kartkami, na których można wypisać imiona i nazwiska zmarłych są do 



zabrania na stoliku z tyłu kościoła lub w zakrystii. Wypełnione kartki 
można oddać podczas zbiórki na tacę lub bezpośrednio do proboszcza.  
 

Zachęcamy także do uzyskania odpustu za zmarłych. Odpusty mają 
wielowiekową tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie 
człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za 
grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto 
uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska 
odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca. 
 

Okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w listopadzie: 
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 listopada od 
południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu 
zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych mogą 
uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, 
natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. 
 

Warunki uzyskania odpustu są następujące: 
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.  
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia 
upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko 
cząstkowy). 
3. Spełnienie trzech warunków: 
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej 
- przyjęcie Komunii Świętej 
- odmówienie Ojcze nasz.... Wierzę... i modlitwy w intencjach Ojca 
Świętego. 
Te trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być 
dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej 
czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między 
nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać 
wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie 
można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. 
 

INTENCJE MSZALNE 
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 Za Eugeniusza Borysiuka w 90 rocznicę urodzin 

18.00 UPTON PARK + Irena Augustyn i zmarli z rodziny 

28 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Za Martę i Rafała  
w 16 rocznicę sakramentu małżeństwa  
oraz za córki: Amelię, Julię i Maję 

29 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Za Patrycję i Zygmunta  
w 1 rocznicę sakramentu małżeństwa  

16.00 CHELMSFORD W pewnej intencji 

18.00 UPTON PARK + Franciszek Kamiński, Juliana Kamińska,  
Roman Paczkowski, Stanisława Wiśniewska 

 

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.   
 

KALENDARZ LITURGICZNY  
28 października 
sobota 

Święto świętych Apostołów  
Szymona i Judy Tadeusza 

 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 3 WRZEŚNIA 2017 
 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK RAZEM: 

£ 128,09 £ 124,10 £ 135,11  £ 93,02 £ 480,32 
 

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 


