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LITURGIA NIEDZIELI – 31 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Ml 1,14b—2,2b.8-10; Ps 131; 2 Czytanie: 2 Tes 2,7b-9.13; 
Ewangelia: Mt 23,1-12 
 

 Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze 
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, 
ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je 
ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe 

uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom 
pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają 
frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na 
ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by 
ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie 
nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie 
nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz 
Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo 
też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie 
chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, 
bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. 
 

Ostre słowa prawdy 
Czy Jezus był antyklerykałem? Czy Jego słowa: Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, czego was uczą. Nie naśladujcie jednak ich czynów, to manifest 
antyklerykalny wszechczasów? Jako kapłan i mnich mam głęboką 
świadomość opartą na własnych doświadczeniach oraz wielu osobistych 
rachunkach sumienia, że wobec mojej osobistej grzeszności i 
niedoskonałości, zaufanie człowieka, również duchownego, może wynikać 
tylko i wyłącznie z mądrej zasady wprowadzonej przez Jezusa. To prawda, że 
kapłani są grzesznikami. Ich wypowiedzi często bulwersują. Myślę przede 



wszystkim o sobie. Dlatego kocham te prawa, które wprowadza Jezus, bo są 
niezwykle prawdziwe i ludzkie, oryginalne i jednocześnie uniwersalne. Ale 
faryzeizm zagraża nie tylko kapłanom, wszyscy jesteśmy tłumem 
faryzeuszów. A Jezus chce, byśmy byli prawdziwymi uczniami, którzy 
słuchają słowa Bożego i rozważają je w swym sercu. Tylko Jezus jest 
prawdziwym Nauczycielem. Słuchajmy i bądźmy posłuszni Jego słowom! 
 

Jezu, uwalniaj mnie od pychy i próżności, od wygodnictwa i dwulicowości w 
moich postawach.  
Pragnę wszystko otrzymywać od Ojca i wszystkiego uczyć się od Ciebie. Mój 
Mistrzu, pragnę być Twym uczniem. 
 

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”, Edycja Świętego Pawła,  
autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE 
 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Modlitwa za zmarłych: W listopadzie przed niedzielną Mszą świętą 
modlimy się za zmarłych wpisanych na listę wypominkową. W intencji tych 
zmarłych ksiądz proboszcz odprawia jedną Mszę świętą w tygodniu.  
 

Święto Niepodległości: Z okazji Święta Niepodległości zapraszamy na Mszę 
świętą i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Westcliff 18 listopada. 
Będzie nam towarzyszył chór z parafii polskiej w Londynie.  
 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: 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. 
Kazania są dostępne na stronie internetowej.  
 

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła 
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej 
przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 
1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej 
cierniami otoczone serce. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce 
moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i 
niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij 
w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do 
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty 
odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i 



przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi 
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.  
 

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. 
 

Bazar Bożonarodzeniowy w Chelmsford: Nasza parafia uczestniczy w 
świątecznym bazarze, jaki angielska parafia organizuje w Chelmsford 25 
listopada. Stoisko polskie oferuje ciasta, z których dochód przeznaczony jest 
na potrzeby angielskiej parafii. Jesteśmy wdzięczni za korzystanie z kościoła i 
sali parafialnej bez opłat. Dlatego chcemy mieć udział w bazarze i w ten 
sposób okazać wdzięczność wspólnocie angielskiej. Dlatego prosimy o 
przygotowanie ciast i zgłoszenie do pana Andrzeja (tel. 07733951825), który 
poinformuje w jaki sposób dostarczyć je na bazar lub pomoże je tam 
przekazać.  
 

INTENCJE MSZALNE 

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 



 

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  

9 listopada, czwartek Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki na Lateranie 

10 listopada, piątek Wspomnienie św. Leona Wielkiego,  
papieża i doktora Kościoła 

11 listopada, sobota Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 29 PAŹDZIERNIKA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD GIFT AID RAZEM: 

£ 50,92 £ 115,87 £ 52,20  £ 114,00 £ 332,99 
 

KONTAKT 
Proboszcz: ks. Wojciech Mozdyniewicz, tel. 07566229699  
Adres parafii (zamieszkanie proboszcza):  
68 Marks Court, Southchurch Ave, Southend-On-Sea, SS1 2RJ 
Email: southend@pcmew.org  
Strona internetowa: www.parafiasouthend.co.uk 
 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

11 LISTOPADA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Roman Gajdel – w 2 rocznicę śmierci 

12 LISTOPADA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND O zdrowie i pomyślne leczenie dla Alexa 

16.00 CHELMSFORD Za dusze w czyśćcu cierpiące 


