
LITURGIA NIEDZIELI – 15 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Iz 55,10-11 
Psalm: Ps 65 
2 Czytanie: Rz 8,18-23 
Ewangelia: Mt 13,1-23 

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło 
Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 
I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:  
„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, 
nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie 
niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz 
gdy słońce wzeszło, przypaliły się i 
uschły, bo nie miały korzenia. Inne 
znowu padły między ciernie, a ciernie 
wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu 
padły na ziemię żyzną i plon wydały, 
j e d n o s t o k r o t n y , d r u g i e 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzy-
dziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha”. Przystąpili do Niego ucznio-wie 
i zapytali: „Dlaczego w przypo-wieściach mówisz do nich?” On im 
odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś 
nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie 
ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w 
przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie 

słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: 
«Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 
Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby 
oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie zrozumieli: 
i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił». Lecz szczęśliwe oczy wasze, że 
widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadani wam: Wielu 
proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie 
ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie 
przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego 
człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsca skaliste 
oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie 
ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub 
prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie 
oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa 
zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię 
żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden 
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”. 

Słowo zasiane w sercu  
Bardzo ciekawe, że Jezus wypowiada te słowa w czasie teraźniejszym. Oto 
siewca wyszedł siać. Nie kiedyś w przeszłości, nie kiedyś w przyszłości, ale 
tu i teraz. Siewca sieje Słowo Boże. Sieje swoją łaskę pomiędzy nami. Czy 
zauważasz, jak Bóg przechodzi koło ciebie, wsiewa teraz w twoje serce swoją 
miłość, swoje słowo, swoje błogosławieństwo, swoje miłosierdzie, swoją 
obecność. Tu i teraz siewca sieje na tym polu, którym jest twoje życie. 
 
Jezu, pomóż mi, być otwartym na Twoje słowo,  
naucz mnie nim żyć i uczyń mnie wiernym świadkiem Twojej miłości,  
abym wydał plon stokrotny. 

NOWA PARAFIA - SŁOWO PROBOSZCZA 
Bardzo często oceniając parafie mówimy: Ta jest bardzo dobra ponieważ tyle 
w niej się dzieje. A tamta? Nie bardzo! Nuda! Organizując życie parafii 
pamiętam o tym, że najważniejsze jest to, co dzieje się w człowieku, w jego 
wnętrzu, w jego życiu. Słowo Jezusa może każdego przemienić. Dlatego tak 
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ważne jest słuchanie Słowa – wspólne i osobiste. Czytaj, rozważaj i żyj 
według Słowa! Wtedy parafia będzie żywa i naprawdę będzie się działo! 
WYDARZENIA W PARAFII 
Dzisiaj o godzinie 12.00 na East Beach Shoeburyness rozpocznie się 
parafialny piknik. W programie grillowanie, kosztowanie domowych 
wypieków, gry i zabawy dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych pogaduchy, 
siatkówka, leżenie plackiem oraz inne atrakcje. Informacja: Izabela, 
07402099746. Wstęp wolny. Poczęstunek za opłatą.  

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
Rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci przygotowały 
się do I Komunii świętej w naszej parafii prosimy o 
zgłoszenie drogą emailową na adres parafii: 
southend@pcmew.org lub bezpośrednio do księdza 
proboszcza. Przygotowanie potrwa od września do 
maja. Katechezy będą odbywały się dwa razy na 
miesiąc. Przewidywane są we wszystkich ośrodkach. 
Na początku września odbędzie się spotkanie dla 
rodziców, na którym zostaną omówione szczegóły.  

Z B I Ó R K A N A S E M I N A R I U M 
DUCHOWNE W KRAKOWIE 
Zgodnie ze zwyczajem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii raz w roku 
zbierane są ofiary na seminarium duchowne diecezji, z której pochodzi ksiądz 
pracujący w danej parafii. Stąd też w niedzielę za tydzień podczas Mszy 
świętych zbierana będzie druga składka na potrzeby Wyższego Seminarium 
Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W murach tego seminarium kształci 
się aktualnie ponad 200 kleryków.   

SZKOŁA POLSKA W CHELMSFORD 
W odpowiedzi na prośbę rodziców zainteresowanych możliwością 
zorganizowania nauki języka polskiego w Chelmsford panie dyrektorki 
Szkoły Polskiej w Grays – Agata Bat i Eliza Skiba odwiedzą ośrodek w 
Chelmsford w niedzielę 23 lipca. W czasie ogłoszeń parafialnych na Mszy 
świętej o godzinie 16.00 zaprezentują zagadnienie, a po Mszy świętej przy 
herbatce będzie spotkanie dla zainteresowanych. Zapraszamy.  

KALENDARZ LITURGICZNY  

INTENCJE MSZALNE 

20 lipca 

czwartek

wspomnienie bł. Czesława, kapłana

22 lipca 
sobota

Święto św. Marii Magdaleny

15 LIPCA  

SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF-ON-
SEA

+ Zbigniew Niewiadomski  
w 14 rocznicę   śmierci  
– intencja od córki

16 LIPCA 
NIEDZIEL
A

9.00 SOUTHEND-ON-
SEA

Za Elwirę  
w 1 rocznicę urodzin  
o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski  
oraz za Adriana  
w 38 rocznicę urodzin

1 6 . 0
0

CHELMSFORD INTENCJA WOLNA

1 8 . 0
0

UPTON PARK INTENCJA WOLNA

22 LIPCA 
SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF-ON-
SEA

INTENCJA WOLNA

23 LIPCA 
NIEDZIEL
A

9.00 SOUTHEND-ON-
SEA

INTENCJA WOLNA

1 6 . 0
0

CHELMSFORD + Zbigniew Ciesielski

1 8 . 0
0

UPTON PARK INTENCJA WOLNA



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.   

SKŁADKA NIEDZIELNA – 9 LIPCA 2017 

KONTAKT 
Proboszcz: ks. Wojciech Mozdyniewicz, tel. 07566229699  
Adres parafii (tymczasowe zamieszkanie proboszcza):  
82 Wellesley Road, Ipswich, IP4 1PH 
Email: southend@pcmew.org 
Internetowa strona parafialna: w budowie, dostępna od września 2017

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK

£ 41,85 £ 82,51 £ 86,90 £ 44,83


