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BIULETYN PARAFIALNY NR 18 + 29 PAŹDZIERNIKA 2017 
 

 

LITURGIA NIEDZIELI – 30 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Wj 22, 20-26; Ps 18; 2 Czytanie: 1 Tes 1, 5c-10;  
Ewangelia: Mt 22, 34-40 
 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus 
zamknął usta saduceuszom, zebrali się 
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, 
zapytał wystawiając Go na próbę: 
"Nauczycielu, które przykazanie w Prawie 
jest największe?" On mu odpowiedział: 
"«Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą i 
całym swoim umysłem». To jest największe 

i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch 
przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»". 
 

Obietnica Jezusa 
Kiedyś młody człowiek poddał się badaniom psychologicznym. Po 
zakończeniu badań psycholog powiedział, że jest on niezdolny do 
kochania. Takie słowa brzmią jak wyrok, a człowiek, który otrzyma 
taki wyrok, traci sens życia, bo jak można żyć, będąc niezdolnym do 
kochania. Nie można mieć nadziei na szczęście. Traci się jakikolwiek 
cel życiowy. Nikt nie ma prawa powiedzieć o drugim człowieku, że jest 
niezdolny do kochania. Prawdą jest, że prawdziwie kochać nie jest 
rzeczą łatwą. Wielu z nas może myśli, że nie potrafi kochać. Słowa 
Jezusa: „Będziesz miłował” uważamy za nakaz i doznajemy rozterki 
ponieważ często nie zachowujemy tego przykazania. A czy myślałeś o 
tym, że te słowa są obietnicą? Przyjdzie dzień, że będziesz kochał nie 
swoją siłą, ale łaską Bożą. Nie bój się, że nie potrafisz kochać! Jezus 
obiecuje, że da ci tę siłę! 
 



Panie, jest we mnie ogromne pragnienie miłości,  
które może być zaspokojone jedynie przez Ciebie.  
Panie, wypełnij mnie Tobą,  
aby moc Twojej miłości rozlewała się poza mnie  
i przeze mnie na wszystkich, których spotykam. 
 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

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 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. 
 

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

I sobota: 14 października zawierzyliśmy parafię Maryi Niepokalanej. 
Od pierwszej soboty listopada rozpoczynamy w naszej parafii 
nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Maryja w Fatimie. 
Zachęcamy do wzięcia udziału. Nabożeństwa odbywać się będą przez 
kolejne pięć pierwszych sobót, a więc do marca 2018 roku włącznie w 
kościele w Westcliff. O 17.30 różaniec. Następnie Msza święta z 
kazaniem. W czasie kazań poruszony będzie temat: Jak żyć 
zawierzeniem na co dzień.  
 

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. 
 

INTENCJE MSZALNE 
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 

1 LISTOPADA, ŚRODA 

19.00 SOUTHEND + Anna i Augustyn Pawłowscy  
z synem Mirkiem i wnuczką Patrycją 

3 LISTOPADA, PIĄTEK 

19.00 SOUTHEND + Edward Jaśkowiak z rodziną 

4 LISTOPADA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Bolesław Czajka 

5 LISTOPADA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Mama Maria w miesiąc po śmierci  
oraz za Karolinę o o opiekę Bożą i pocieszenie  
oraz mocną wiarę i błogosławieństwo 

12.30 BASILDON + Jerzy i Wilma Skulski 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

18.00 UPTON PARK Za Piotrka w 1 rocznicę urodzin  



o Boże błogosławieństwo i opiekę Bożą 
 

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  
1 listopada,  
środa 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

2 listopada,  
czwartek 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 

4 listopada,  
sobota 

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa 

 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 3 WRZEŚNIA 2017 
 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK RAZEM: 

£ 71,35 £ 137,99 £ 105,00  £ 82,09 £ 396,43 
 

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 
 


