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LITURGIA	NIEDZIELI	–	23	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Iz	35,4-7a;	Psalm:	146;	2	Czytanie:	Jk	2,1-5;	Ewangelia:	Mk	7,31-37	
	

Jezus	 opuścił	 okolice	 Tyru	 i	 przez	 Sydon	 przyszedł	 nad	 Jezioro	 Galilejskie,	
przemierzając	posiadłości	Dekapolu.	Przyprowadzili	Mu	głuchoniemego	i	prosili	
Go,	żeby	położył	na	niego	rękę.	On	wziął	go	na	bok	osobno	od	tłumu,	włożył	palce	
w	jego	uszy	i	śliną	dotknął	mu	języka,	a	spojrzawszy	w	niebo,	westchnął	i	rzekł	do	
niego:	 „Effatha”,	 to	 znaczy:	 „Otwórz	 się”.	 Zaraz	 otworzyły	 się	 jego	 uszy,	 więzy	
języka	się	rozwiązały	i	mógł	prawidłowo	mówić.	Jezus	przykazał	im,	żeby	nikomu	

nie	 mówili.	 Lecz	 im	 bardziej	 przykazywał,	 tym	 gorliwiej	 to	 rozgłaszali.	 I	 pełni	 zdumienia	 mówili:	
„Dobrze	uczynił	wszystko.	Nawet	głuchym	słuch	przywraca	i	niemym	mowę”.	
	

Nowe	życie		
Jedno	 krótkie	 aramejskie	 słowo	 znajduje	 się	 w	 centrum	 opowieści	 o	 uzdrowieniu	 głuchoniemego.	
Ewangelista	zdecydował	się	pozostawić	je	w	języku	Jezusa,	jakby	chciał	utrwalić	brzmienie	Jego	głosu.	
Na	słowo	effatha,	to	znaczy	’otwórz	się‘,	człowiek	zaczął	słyszeć	i	mówić.	Odtąd	mógł	wrócić	do	świata,	
wejść	w	 relacje	 z	 innymi	 ludźmi,	 cieszyć	 się	 życiem.	 Chrystus	ma	moc	wyrwać	 każdego	 z	więzów	 i	
ograniczeń,	 a	 przede	 wszystkim	 przez	 działanie	 Ducha	 Świętego	 doprowadzić	 do	 wewnętrznego	
otwarcia	serca.	 „On	 stał	się	 człowiekiem,	 aby	 człowiek,	 który	 stał	 się	wewnętrznie	 głuchy	 i	 niemy	 z	
powodu	grzechu,	był	w	stanie	usłyszeć	głos	Boga,	głos	Miłości,	która	przemawia	do	jego	serca,	i	w	ten	
sposób	sam	nauczył	się	mówić	językiem	miłości”	(Benedykt	XVI).	
	

Panie	Jezu,	daj	mi	doświadczyć	w	wierze	Twojej	łaski,	która	otwiera	serce	na	spotkanie	z	Tobą	i	bliźnimi.		
Obym	słyszał	Twój	głos	i	ustami	głosił	Twoją	chwałę.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2018”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	o.	Jarosław	Krawiec	OP	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Początek	nowego	roku	szkolnego	i	katechetycznego:	Dzisiaj	rozpoczynamy	nowy	rok	parafialny.	Jest	
to	 czas	 modlitwy,	 słuchania	 Słowa	 Bożego,	 udzielania	 sakramentów	 oraz	 katechezy	 dla	 dzieci	 i	
młodzieży.	W	 czasie	Mszy	 świętej	 przyjmujemy	 uroczyste	 błogosławieństwo	 na	 czas	 pracy	 i	 nauki.	
Błogosławię	także	dzieci	i	przyniesienie	przez	nie	tornistry	i	przybory	szkolne.			
	

Przygotowanie	 do	 sakramentów:	 Od	września	 rozpoczyna	 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.	 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.		
	

Przygotowanie	do	 I	Komunii	Świętej:	Spotkanie	dla	rodziców,	którzy	chcą,	aby	ich	dzieci	 rozpoczęły	
katechezę	przygotowującą	do	przyjęcia	 sakramentu	pojednania	 i	 Eucharystii	 odbyło	 się	w	 sobotę	8	
września	po	Mszy	świętej	o	18.00	w	Westcliff-on-Sea.		
	

Przygotowanie	 do	 bierzmowania:	 Rodziców,	 którzy	 chcą,	 aby	 ich	 dzieci	 rozpoczęły	 katechezę	
przygotowującą	do	przyjęcia	sakramentu	bierzmowania	oraz	kandydatów	zapraszam	na	spotkanie	w	
sobotę	15	września	po	Mszy	świętej	o	18.00	w	Westcliff-on-Sea.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
13	września,	czwartek	 wspomnienie	św.	Jana	Chryzostoma,	biskupa	i	doktora	Kościoła	
14	września,	piątek	 święto	Podwyższenia	Krzyża	Świętego	
15	września,	sobota		 wspomnienie	Najświętszej	Maryi	Panny	Bolesnej	
	

INTENCJE	MSZALNE	
8	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	abp	Szczepan	Wesoły	
9	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	



9.00	 SOUTHEND	 Za	Julię	z	okazji	I	rocznicy	przyjęcia	Sakramentu		
Komunii	Świętej	o	dary	Ducha	Świętego		
w	nauce	i	przygotowaniu	się	do	egzaminu	

16.00	 CHELMSFORD	 Za	Lunę	i	Oliviera	o	Boże	błogosławieństwo	
15	WRZEŚNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
16	WRZEŚNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Annę	i	Tomasza	z	okazji	11	rocznicy	zawarcia		

Sakramentu	Małżeństwa	o	pokój	i	zdrowie	w	rodzinie	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Aleksander	Świerczyński	i	zmarli	z	rodziny	Świerczyńskich	

	

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	
	

 

KSIĄDZ ARCYBISKUP SZCZEPAN WESOŁY 
OPIEKUN I DUSZPASTERZ POLONII NA ŚWIECIE 
Arcybiskup Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 w Katowicach. W 1939 wybuch II 
wojny światowej uniemożliwił mu rozpoczęcie nauki w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w 

Katowicach. Wraz z rodziną wyjechał do Jarosławia, a stamtąd do Sosnowca, gdzie spędził rok, pracując, jako 
uczeń kupiecki w sklepie. W 1941 powrócił do Katowic i został zatrudniony w przedsiębiorstwie 
Montanbetrieb, a następnie w hucie Marta. W 1943 został skierowany do budowy bunkrów w Couxhaven, a 
na początku 1944 po przeszkoleniu wojskowym w Bielsku wysłany na front zachodni do Cannes we Francji. 
W sierpniu tego samego roku zbiegł na stronę aliancką. Przydzielony do polskich jednostek, pełnił służbę 
radiotelegrafisty w oddziałach łączności. Brał udział w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech. Po 
zakończeniu wojny uczestniczył w kursach wojskowych w Alessano we Włoszech. Następnie pracował w 
Wielkiej Brytanii, wpierw w fabryce drutu w Wakefield, później w fabryce bawełny w Halifax. W latach 1950–
1951 pobierał nauki w zakresie szkoły średniej w kolegium jezuickim Campion House, po czym przez krótki 
czas pracował w fabryce cukierków w Halifax. W latach 1951–1957 studiował w Papieskim Kolegium Polskim 
w Rzymie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1957 uzyskał licencjat z teologii. Święceń 
prezbiteratu udzielił mu 28 października 1956 w Rzymie kardynał Valerio Valeri, prefekt Kongregacji ds. 
Zakonów. Studia kontynuował w Papieskim Instytucie Pastoralnym przy Uniwersytecie Laterańskim, w 
Akademii Alfonsjańskiej i Uniwersytecie Pro Deo w Rzymie. W 1967 uzyskał w Instytucie Teologii Pastoralnej 
Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego stopień doktora nauk teologicznych. Po 
otrzymaniu święceń prezbiteratu pracował w Rzymie przy polskich wydawnictwach związanych z jubileuszem 
milenium chrztu Polski. W 1958–1962 był duszpasterzem polskich emigrantów w Rzymie. Od 1962 do 1965 
jako kierownik Sekcji Słowiańskiej Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II redagował biuletyn 
informacyjny dla dziennikarzy z Europy Środkowej. W 1967 został kierownikiem Centralnego Ośrodka 
Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. 11 grudnia 1968 papież Paweł VI mianował go biskupem 
pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej (z przeznaczeniem do pracy wśród Polonii Zagranicznej) i biskupem 
tytularnym Dragonary. Święcenia biskupie otrzymał 7 lutego 1969 w Warszawie w prywatnej kaplicy prymasa 
Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Udzielił mu ich prymas Polski, któremu towarzyszyli Herbert Bednorz, 
biskup diecezjalny katowicki, i Władysław Rubin, biskup pomocniczy gnieźnieński. Za dewizę biskupią przyjął 
słowa „Laetus serviam” (Będę służył z radością). Jako biskup rezydował w Rzymie. W latach 1968–
1980 wspomagał Władysława Rubina, Delegata Prymasa Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, następnie w 
latach 1980–2003 sam pełnił funkcję Delegata. Był odpowiedzialny za koordynację duszpasterstwa 
emigracyjnego. 7 lutego 1994 został wyniesiony do godności arcybiskupa ad personam. Od 1980 do 2007 był 
rektorem kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Sprawował ponadto funkcje: 
przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i redaktora kwartalnika 
„Duszpasterz Polski Zagranicą”. W ramach prac Konferencji Biskupów Episkopatu Polski, został sekretarzem 
Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego oraz członkiem Komisji Maryjnej i Komisji ds. Środków 
Społecznego Przekazu. Ponadto wchodził w skład Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i 
Podróżnych. 8 kwietnia 2003 roku, papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego 
archidiecezji gnieźnieńskiej i delegata ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Zmarł w Rzymie 28 sierpnia 2018.  


