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SIERPIEŃ – MIESIĄC WIARY I WOLNOŚCI 
 

Sierpień w naszej polskiej tradycji jest miesiącem szczególnym. W Kościele przeżywamy wtedy liczne 
święta maryjne. Szczególnie 15 sierpnia, czyli Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

oraz 26 sierpnia Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 
Królowej Polski. Do Sanktuarium na Jasnej Górze podążają liczne pielgrzymki. 
Wspominamy także wydarzenia ważne dla naszej narodowej tożsamości. W 
sierpniu 1920 roku rozegrała się wojna polsko-bolszewicka. Zwycięstwo w 
Bitwie Warszawskiej ocaliło Polskę i Europę przed komunistycznym 
zniewoleniem. W sierpniu 1944 roku rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. 
Bohaterstwo powstańców i ludności stolicy było znakiem, że Polacy chcą być 

gospodarzami we własnym domu i nie pogodzą się z utratą niepodległości. W sierpniu roku 1980 miały 
miejsce strajki robotnicze, które dały początek Niezależnemu Samorządnemu 
Związkowi Zawodowemu „Solidarność”. Ten narodowy ruch społeczny miał za 
cel obronę godności Polaków oraz odzyskanie koniecznych swobód. W sierpniu 
dziękujemy Bogu za wszystkich ludzi, którzy zachowali wiarę w Boga i 
wewnętrzną wolność oraz potrafili bronić niepodległości naszej Ojczyzny. 
Powierzamy miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy oddali swoje życie, 
abyśmy mogli być bardziej wolni. Ze względu na te wielkie wydarzenia Kościół 
wzywa wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach kościelnych i patriotycznych w duchu 
wdzięczności i przebłagania. Prosi także o zachowanie trzeźwości. Sierpień to okazja, aby na nowo 
zaczerpnąć ze skarbca wiary i miłości Ojczyzny.  
 
 

Proszę was, abyście cale to duchowe dziedzictwo, któremu na imię "Polska", raz jeszcze przyjęli z wiarą, 
nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, - abyście nigdy nie zwątpili 
i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę 
was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u 
Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy,nie 
wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie 
nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo 
Bogarodzi-cy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św. Wojciecha, 
który zginął dla Chrystusa nad Bałtykiem, przez pamięć św. Stanisława, który legł pod mieczem 
królewskim na Skaice. Proszę was o to. Amen.  

Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Wakacje: Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. Jest to także czas urlopów. Życzymy wszystkim 
dobrego odpoczynku i pogody ducha. Niech to będzie czas dziękczynienia za wszystko, co otrzymaliśmy 
od Boga oraz okazja, aby na nowo odkryć wartość spotkania z Nim w Eucharystii i modlitwie. W naszej 
parafii w sierpniu gościmy ks. Krzysztofa Porosło, który zastępuje księdza proboszcza. Dziękujemy za 
jego posługę i życzymy mu obfitego błogosławieństwa na kapłańskiej drodze.  
 

Przygotowanie do sakramentów: Od września rozpocznie się w naszej parafii przygotowanie do 
sakramentów – I Komunii świętej, bierzmowania, małżeństwa. Osoby zainteresowane prosimy o 
złożenie formularzy. Są one dostępne na stronie internetowej lub u księdza. Można także zgłosić swój 
udział emailem. Zapisy trwają do końca sierpnia. Szczególnie o zainteresowanie prosimy osoby dorosłe, 
które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania i małżeństwa. W przypadku jakichkolwiek pytań 
możliwa jest rozmowa – konsultacja z księdzem. W takim przypadku prosimy o kontakt.  
 

Katecheza dzieci: Planujemy rozpoczęcie katechizacji dla dzieci w polskiej szkole sobotniej. Rodziców, 
którzy chcą, aby ich dzieci od września uczęszczały na katechezę prosimy o kontakt.  
 

I piątek: W pierwszy piątek miesiąca Msza święta w kościele Sacred Heart w Southend-on-Sea o godzinie 
19.00. Spowiedź i wystawienie Najświętszego Sakramentu od godziny 18.00 do 19.00. Po Mszy świętej 
sprzątanie kościoła. Prosimy o włączenie się w tą posługę. 
 



15 sierpnia: Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tradycyjnie Matki Boskiej Zielnej) 
oraz Rocznica Bitwy Warszawskiej  1920 i Święto Wojska Polskiego. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 
19.00 w kościele w Westcliff. Od 18.30 możliwość spowiedzi świętej.  
 

Spotkanie parafialne w Chelmsford: Zgodnie ze zwyczajem w czwartą niedzielę 26 sierpnia po Mszy 
świętej o 16.00 zapraszamy wszystkich na spotkanie przy herbacie i kawie. Prosimy o przygotowanie 
ciast. Zapraszamy. 
 

Piknik parafialny: Odbędzie się 26 sierpnia jak zawsze w East Beach Shyburyness. Rozpoczęcie o 
godzinie 12.00. Zapraszamy wszystkich parafian i nie tylko do wspólnego odpoczynku, przy dobrej 
pogodzie. Będziemy grać w siatkówkę, jeść pyszne grillowane mięska oraz słodkie polskie wypieki. Mile 
widziany każdy. Do zobaczenia.  
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MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE PO POLSKU 
SOBOTA 18.00 Our Lady Help Of Christians And St Helen Church,  

27 Milton Road, Westcliff-on-sea, Essex, SS0 7JP 
NIEDZIELA 9.00 The Sacred Heart Church,  

418 Southchurch Road, Southend-On-Sea, Essex, SS1 2QB 
1 NIEDZIELA  MIESIĄCA 12.30 The Most Holy Trinity Church,  

71 Wickhay, Basildon, Essex, SS15 5AD 
NIEDZIELA 16.00 Our Lady Immaculate,  

New London Road, Chelmsford, Essex, CM2 0RG 
 

INTENCJE MSZALNE 
3 SIERPNIA, PIĄTEK 
19.00 SOUTHEND Za Kubusia w 5 rocznicę urodzin  

o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski 

4 SIERPNIA, SOBOTA 
18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

5 SIERPNIA, NIEDZIELA 
9.00 SOUTHEND + Mirosław Pawłowski w rocznicę śmierci 
12.30 BASILDON Za zmarłych z rodziny Michta i Sendybył 
16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

11 SIERPNIA, SOBOTA 
18.00 WESTCLIFF Za Wiktorię w dniu chrztu 

12 SIERPNIA, NIEDZIELA 
9.00 SOUTHEND + Fabian Kacica 
16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

15 SIERPNIA, ŚRODA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
19.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

18 SIERPNIA, SOBOTA 
18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

19 SIERPNIA, NIEDZIELA 
9.00 SOUTHEND Intencja wolna 
16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 

25 SIERPNIA, SOBOTA 
18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

26 SIERPNIA, NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ 
9.00 SOUTHEND Intencja wolna 
16.00 CHELMSFORD + Julian Daukszewicz 

 

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 
Adres parafii (zamieszkanie proboszcza): 68 Marks Court, Southchurch Ave, Southend-On-Sea, SS1 2RJ 
Email: southend@pcmew.org 
Strona internetowa: parafiasouthend.co.uk 
 


