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LITURGIA NIEDZIELI – Uroczystość Chrystusa Króla (A) 
1 Czytanie: Ez 34,11–12.15–17; Ps 23; 2 Czytanie: 1 Kor 15,20–26.28; Ewangelia: Mt 25,31–46 
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z 
Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On 
oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po 
swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: »Pójdźcie, błogosławieni Ojca 
mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia 
świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  byłem spragniony, a daliście Mi 
pić;  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;  byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie;  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;  byłem w więzieniu, a przyszliście 
do Mnie«. Wówczas zapytają sprawiedliwi: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy 
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy 
Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?«. 
Król im odpowie: »Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili«. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: »Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;  byłem 
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;  byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;  byłem chory i w więzieniu, a nie 
odwiedziliście mnie«. Wówczas zapytają i ci: »Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?«. Wtedy odpowie im: 
»Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie 
nie uczynili«. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. 
 
Niemiłosierny 
 
Odejdźcie ode Mnie, przeklęci. Pozwoliłem sobie w dzisiejszą uroczystość Chrystusa Króla przytoczyć akurat 
to zdanie z Ewangelii dlatego, że czasami nam się wydaje, że słowa Jezusa są pełne łagodności, miłosierdzia, 
dobroci i przez to są miękkie, dla wszystkich dostępne, a tymczasem Jezus potrafił wypowiadać słowa 
twarde i ostre. Ale trzeba się zastanowić, do kogo wypowiada takie słowa. Czy do tych, którzy ważą swoje 
życie na tej dziwnej wadze grzechu, to znaczy na takiej wadze, która mówi, czy już jestem w grzechu, czy 
jeszcze nie, czy do tych, którzy próbują swoje relacje z Bogiem oprzeć na łatwym rozróżnieniu: zgrzeszyłem, 
nie zgrzeszyłem, łaska uświęcająca, stan grzechu śmiertelnego. Nie. Jezus mówi odejdźcie do tych, którzy nie 
są pełni miłości miłosiernej. I to jest wielka nauka dla nas. Nie możemy swojej relacji z Bogiem układać na 
dwóch płaszczyznach. Jestem już w grzechu czy jeszcze nie. Możesz nie być w grzechu, możesz wypełnić całe 
prawo, ale równocześnie możesz nie wypełniać uczynków miłosierdzia i wtedy Bóg powie ci, abyś odszedł 
Mu sprzed oczu. Nie daj Boże! Kochajmy tych, którzy są wokół nas, bądźmy miłosierni, bo jałmużna i dobroć 
zmazują nasze grzechy! 
 
Panie, Twoje królestwo przychodzi niepostrzeżenie,  
lecz mogę doświadczyć jego obecności w napotkanym człowieku.  
Daj mi serce gotowe przyjąć każdego potrzebującego brata,  
by w Nim zobaczyć Ciebie i razem z Tobą królować na wieki. 
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”, Edycja Świętego Pawła,  
autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE 
 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Adwent: W następną niedzielę 3 grudnia rozpoczynamy okres przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. 
W Southend w każdy piętek o godzinie 19.00 w kościele Sacred Heart będzie Msza roratnia ku czci 
Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich. Dzieci prosimy o przyniesienie lampionów 



adwentowych. Od dzisiaj rozprowadzamy w parafii po Mszach świętych opłatki, sianko na stół wigilijny oraz 
kartki świąteczne.  
 

Święty Mikołaj: spotkanie z nim będzie w Basildon w niedzielę 3 grudnia po Mszy świętej o 12.30 (paczki 
przygotowują rodzice) oraz w Southend w sobotę 16 grudnia po Mszy świętej na sali obok kościoła (koszt 
paczki £ 10).  
 

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 
rozpoczęliśmy w naszej parafii nabożeństwo pierwszych sobót, o które prosiła Maryja w Fatimie. Zachęcamy 
do wzięcia udziału. Nabożeństwa odbywają się 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.  
 

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.  
 

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.  
 

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

Dzisiaj zbieramy drugą tacę: na cele działalności Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii.  
 

INTENCJE MSZALNE 
 

 

KALENDARZ LITURGICZNY  

30 listopada, piątek Święto świętego Andrzeja, apostoła 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 19 LISTOPADA 2017 

WESTCLIFF- SOUTHEND CHELMSFORD GIFT AID RAZEM: 

£ 178,85 £ 81,25 £ 135,50 £ 395,60 
 

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.   
 

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 

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 

2 GRUDNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF + Cecylia Zubrzycka – w 3 rocznicę śmierci 

3 GRUDNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND Intencja wolna 

12.30 BASILDON + Krzysztof Słowiński w 2 rocznicę śmierci 

16.00 CHELMSFORD Za Patryka Łukaszuka w 5 rocznicę urodzin  
z podziękowaniem za dar życia i prośbą o Boże błogosławieństwo 


