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LITURGIA NIEDZIELI – 32 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Mdr 6, 12-16; Ps 63; 2 Czytanie: 1 Tes 4, 13-18; Ewangelia: Mt 
25,1-13 
 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu 
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na 
spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne 
wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne 
zaś razem z lampami zabrały również oliwę w 
naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone 
snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec 
idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i 
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam 
swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i 
nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«. 
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z 
nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe 
panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: 
»Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«. Czuwajcie więc, bo nie znacie 
dnia ani godziny”. 
 

W świetle lepiej widać 
Czy przypadkiem nie przypominamy tych dziesięciu panien? Oczywiście, że 
przypominamy. Każdy z nas ma czasami więcej, a czasami mniej światła. 
Czasami tkwimy w mroku, a czasami w światłości. Bardzo ważny jest 
decydujący moment, kiedy panny po przebudzeniu mają stanąć przed panem 
młodym. Do niego należy decyzja, czy wpuści je na wesele. Dziwna sytuacja. 
Pan młody, czyli Jezus mówi: Zapewniam was, że was nie znam. Jak to 
możliwe, żeby nasz Stwórca i Zbawiciel nas nie znał? Przecież to On, dając 
nam życie, zaprosił nas do swego orszaku. Nie zna? A może nie poznaje, 
ponieważ otacza nas ciemność. Może naszym zadaniem jest uczynić 



wszystko, aby dać się rozpoznać Jezusowi. Pewnego dnia, gdy Bóg będzie 
otwierał nam bramy nieba, będzie to dla nas moment decydujący. Czy powie 
wtedy do nas, że poznaje naszą twarz, twarz, którą stworzył? Łatwo jest 
stracić oblicze Chrystusa i upodobnić się do demona. Trzeba się troszczyć o 
to światło, które mamy, abyśmy dzięki niemu zostali rozpoznani i 
wpuszczeni na ucztę w królestwie niebieskim. 
 

Panie, Ty chcesz przyjrzeć mi się z bliska, ujrzeć moją twarz, a ja tak często 
trwam w ciemności grzechu.  
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wyrzekam się wszelkiej 
ciemności. 
 

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 w listopadzie jedną Mszę świętą w 
tygodniu.  
 

Święto Niepodległości: Z okazji Święta Niepodległości zapraszamy na Mszę 
świętą o 18.00 oraz wieczór patriotyczny w Westcliff 18 listopada. Wystąpi 
chór św. Maksymiliana Kolbe z parafii polskiej w Londynie Goodmayes. W 
programie pieśni patriotyczne oraz refleksja i poezja. Po zakończeniu 
imprezy poczęstunek w sali parafialnej. Świętujmy i bądźmy razem – młodzi, 
dorośli i dzieci, rodacy! 
 

 

Wprowadzenie nowego proboszcza: 19 listopada na Mszy świętej o 9.00 w 
Southend odbędzie się liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza. 

Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy 
Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci 
Narodu możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z 
zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do 
głębokiej, moralnej odnowy Narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i 
czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą. Maryjo, 
uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. A na okup za tę wielką 
łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę 
miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani 
byli wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby 
prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. (św. Jan Paweł II) 
 



Wprowadzenia dokona Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii 
Ksiądz Prałat Stefan Wylężek. Zapraszamy wszystkich.  
 

Zawierzenie Maryi Niepokalanej w Chelmsford: Przez pięć kolejnych 
niedziel będziemy przygotowywać się do zawierzenia Maryi Niepokalanej 
nas samych, naszych rodzin oraz parafii w Chelmsford. Zawierzenie odbędzie 
się 17 grudnia. Zapraszamy wszystkich do przygotowania poprzez modlitwę 
i rozważania. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć kazania są udostępnione 
na stronie parafialnej.  
 

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 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

13 listopada,  
poniedziałek 

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana,  
Mateusza, Izaaka i Krystyna,  
pierwszych męczenników Polski 

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 

18 LISTOPADA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Cecylia Zubrzycka – w 3 rocznicę śmierci 

19 LISTOPADA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND + Kazimierz Mirga – w 9 rocznicę śmierci od syna 
Roberta z rodziną 

16.00 CHELMSFORD Za Aleksandra w 8 rocznicę urodzin  
z podziękowaniem za dar życia i prośbą o Boże 
błogosławieństwo 



17 listopada, piątek Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

18 listopada, sobota Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,  
dziewicy i męczennicy 

 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 5 LISTOPADA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD BASILDON GIFT AID 

£ 36,62 £ 100,93 £ 57,82  £ 143,37 £ 179,00 

RAZEM: £ 517,74 
 

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.   
 

MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 
SOBOTA  
18.00 

Our Lady Help Of Christians And St Helen Church,  
27 Milton Road, Westcliff-on-Sea, SS0 7JP 

NIEDZIELA  
9.00 

The Sacred Heart Church,  
418 Southchurch Road, Southend-on-Sea, SS1 2QB 

1 NIEDZIELA   
MIESIĄCA  
12.30 

The Most Holy Trinity Church,  
71 Wickhay, Basildon, SS15 5AD 

NIEDZIELA  
16.00 

Our Lady Immaculate,  
New London Road, Chelmsford, CM2 0RG 

 

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


