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BIULETYN PARAFIALNY NR 21 + 19 LISTOPADA 2017 
 

 

LITURGIA NIEDZIELI – 33 Niedziela Zwykła (A) 
Prz 31,10–13.19–20.30–31; Ps 128; 2 Czytanie: 1 Tes 5,1–6; Ewangelia: Mt 
25,14-30 
 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:„Pewien człowiek, mając 
się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. 
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 
jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, 
puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który 
otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, 
ukrył pieniądze swego pana.Po dłuższym 
czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozli-
czać się z nimi.Wówczas przyszedł ten, który 
otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i 
rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć talentów, 
oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu 
pan: »Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś 
wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego 
pana«.Przyszedł również i ten, który otrzymał 
dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi 
dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo 
dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; 
wejdź do radości twego pana«.Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i 
rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie 
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i 
ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«.Odrzekł mu pan 
jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i 
zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze 
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. 
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. 



Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu 
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na 
zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«”.  
 

Zachłanny Bóg 
Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do kogoś zachłannego, do kogoś, 
kto zbiera tam, gdzie nie posiał, kogoś, kto ma wielkie oczekiwania wobec 
ludzi, być może chce nam powiedzieć: Jestem zachłanny na człowieka, jestem 
zachłanny na to dobro, które może stać się jego udziałem. Jestem spragniony 
tego dobra, które rodzi się tam, gdzie pojawia się człowiek. Jestem 
spragniony człowieka. Może to chce nam powiedzieć Bóg w tej niezwykłej 
Ewangelii? 
 

Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął pełnić Twoją wolę,  
aby nastało Twoje królestwo miłości i prawdy. 
 

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.  
 

Wprowadzenie nowego proboszcza: 19 listopada na Mszy świętej o 9.00 w 
Southend odbyło się liturgiczne wprowadzenie nowego proboszcza. 
Wprowadzenia dokonał Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii 
Ksiądz Prałat Stefan Wylężek.  
 

Zawierzenie Maryi Niepokalanej w Chelmsford: Przez pięć kolejnych 
niedziel począwszy od 12 listopada przygotowujemy 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.  
 

Zabawa andrzejkowa w Southend-on-Sea: Zapraszamy na dobrą zabawę 
do sali w Prittlewell w Southend-  on-Sea dnia 25 listopada od godziny 19.00-
23.00. Zabawę poprowadzi znakomity wodzirej z Londynu. Mile widziani 
wszyscy: dorośli, młodzież i dzieci. Zgłoszenia do Izy i (07402099746) i Ewy 
(07578632936).  
 

INTENCJE MSZALNE 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

20 listopada,  
poniedziałek 

Wspomnienie świętego Rafała Kalinowskiego, kapłana 

21 listopada,  
wtorek 

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

22 listopada,  
środa 

Wspomnienie świętej Cecylii, dziewicy i męczennicy 

24 listopada,  
piątek 

Wspomnienie świętych męczenników  
Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

 

 
 
 

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 

25 LISTOPADA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Zmarli z Rodziny Wiączek 

26 LISTOPADA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND O udany przeszczep dla Alexa 

16.00 CHELMSFORD Za Andrzeja Ciesielskiego  
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 



SKŁADKA NIEDZIELNA – 5 LISTOPADA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD GIFT AID RAZEM: 

£ 49,45 £ 67,69 £ 86,50 £ 136,50 £ 340,14 
 

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 

 
 


