
LITURGIA NIEDZIELI – 16 Niedziela Zwykła (A) 
1 Czytanie: Mdr 12,13.16–19 
Psalm: Ps 86 
2 Czytanie: Rz 8,26–27 
Ewangelia: Mt 13,24-43 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne 
jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go: «Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia 
na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?» Odpowiedział im: 
«Nieprzyjazny człowiek to sprawił». Rzekli mu słudzy: «Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?» A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast 
nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w 
czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go  w 
snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza»”. Inną 
przypowieść im powiedział: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka 
gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze 

wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest 
większe od innych jarzyn i staje się 
drzewem, tak że ptaki przylatują z 
powietrza i gnieżdżą się na jego 
ga ł ęz i ach” . Powiedz i a ł im inną 
przypowieść: „Królestwo niebieskie 
podobne jest do zaczynu, który pewna 

kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To 
wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im 
nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w 
przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. Wtedy 
odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i 
prosili Go: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: 
„Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 
dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, 
a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie 
przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego 
królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i 
wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy 
sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, 
niechaj słucha”. 

Potrzeba więcej czasu 
Pszenica i chwast. Słudzy chcą wyrywać chwasty, jeszcze zanim dojrzeje 
pszenica, ale Bóg wie, że gdy pozwoli się obojgu rosnąć, to na koniec będzie 
bardzo łatwo odróżnić, co jest dobre, a co złe. Wystarczy tylko patrzeć na 
rozwój, to, co dobre - pięknieje, pnie się wzwyż, staje się coraz bardziej 
szlachetne i wydaje owoce, a to, co złe, staje się coraz bardziej pokraczne, 
coraz słabsze i nie daje żadnych owoców, a jeśli już, to złe. Bóg jest 
cierpliwy. Pozwala także temu, co jest w nas, temu wewnętrznemu plonowi, 
który pojawia się w naszych duszach, rosnąć aż do zbiorów. Ma nadzieję, że 
to, co dobre, będzie mocniejsze i zwycięży. Cierpliwość Boga - tego 
powinniśmy się uczyć. 

Ojcze cierpliwy i bogaty w miłosierdzie,  
Ty dajesz Słowo, które stało się Ciałem.  
Spraw, abyśmy całą duszą kochali Ciebie  
i przez łaskę wiary wzrastali ku Tobie. 

NOWA PARAFIA - SŁOWO PROBOSZCZA 
Dzisiaj w życiu często liczy się skuteczność. Ktoś pyta: Udało się? Zdobyłeś? 
Masz? Zarobiłeś? Oczywiście ważne jest to czy masz w życiu cel i czy do 
niego zmierzasz. Jednak rzadziej pytamy o to: Jak doszedłeś do celu? Za jaką 
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cenę? Co stało się po drodze z Tobą i Twoim życiem? Czy stałeś się bardziej 
człowiekiem? Parafia także jest miejscem, w którym „działamy”. Jednak 
najlepszym terenem tego działania jest serce – uczciwe, szczere, czyste, 
chętne do pomocy, ofiarne, wolne od pychy. Na takim gruncie urośnie coś 
pięknego i będą dobre owoce. A co wyrośnie tam, gdzie jest fałsz, kłótnie, 
żądza władzy, nieuczciwość, chore ambicje, nienawiść? Aż strach pomyśleć. 
Najpiękniejsze jest jednak to, że każdego człowieka stać na to, aby być 
uczciwym, dobrym, otwartym na innych. Każdego stać na to, aby 
błogosławić.  

WYDARZENIA W PARAFII 
W okresie od 24 lipca do 30 sierpnia proboszcz przebywa na urlopie. 
Zastępuje go ks. Wiesław Mróz, proboszcz parafii Ipswich. Kontakt: 
07935895253. 

Z B I Ó R K A N A S E M I N A R I U M D U C H O W N E 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. Dlatego dzisiaj podczas Mszy świętych zbierana 
jest 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 dzisiaj odwiedzą ośrodek 
w Chelmsford. 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 

SAKRAMENT POKUTY 
24 lipca 

poniedziałek

wspomnienie św. Kingi, dziewicy

25 lipca 
wtorek

święto św. Jakuba, apostoła

26 lipca  
środa

wspomnienie św. Joachima i Anny,  
rodziców Najświętszej Maryi Panny

29 lipca 
sobota

wspomnienie św. Marty

22 LIPCA 

SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF INTENCJA WOLNA

23 LIPCA 
NIEDZIEL
A

9.00 SOUTHEND Za Adriana w 1 rocznicę urodzin –  
o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski

1 6 . 0
0

CHELMSFOR
D

+ Zbigniew Ciesielski

1 8 . 0
0

UPTON PARK INTENCJA WOLNA

29 LIPCA 
SOBOTA

1 8 . 0
0

WESTCLIFF INTENCJA WOLNA

30 LIPCA 
NIEDZIEL
A

9.00 SOUTHEND Za wszystkie dzieci  
o błogosławieństwo Boże  
oraz wolność od niebezpieczeństw

1 6 . 0
0

CHELMSFOR
D

+ Zbigniew Ciesielski

1 8 . 0
0

UPTON PARK INTENCJA WOLNA



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 – 16 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 
 

WAKACYJNA MYŚL 
Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.  

Jan Paweł II 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD UPTON PARK

£ 69,54 £ 112,36 £ 85,75 £ 87,68


