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LITURGIA	NIEDZIELI	–	27	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Rdz	2,18-24;	Psalm:	128;	2	Czytanie:	Hbr	2,9-11;	Ewangelia:	Mk	10,2-16	
	

Faryzeusze	przystąpili	do	Jezusa	i	chcąc	Go	wystawić	na	próbę,	pytali	Go,	czy	
wolno	 mężowi	 oddalić	 żonę.	 Odpowiadając	 zapytał	 ich:	 „Co	 wam	 nakazał	
Mojżesz?”	 Oni	 rzekli:	 „Mojżesz	 pozwolił	 napisać	 list	 rozwodowy	 i	 oddalić”.	
Wówczas	Jezus	rzekł	do	nich:	„Przez	wzgląd	na	zatwardziałość	serc	waszych	
napisał	wam	to	przykazanie.	Lecz	na	początku	stworzenia	Bóg	«stworzył	ich	

jako	mężczyznę	i	kobietę:	dlatego	opuści	człowiek	ojca	swego	i	matkę	i	złączy	się	ze	swoją	żoną,	i	będą	
oboje	jednym	ciałem».	A	tak	już	nie	są	dwoje,	lecz	jedno	ciało.	Co	więc	Bóg	złączył,	tego	człowiek	niech	
nie	rozdziela”.	W	domu	uczniowie	raz	jeszcze	pytali	Go	o	to.	Powiedział	im:	„Kto	oddala	żonę	swoją,	a	
bierze	inną,	popełnia	cudzołóstwo	względem	niej.	I	jeśli	żona	opuści	swego	męża,	a	wyjdzie	za	innego,	
popełnia	 cudzołóstwo”.	 Przynosili	 Mu	 również	 dzieci,	 żeby	 ich	 dotknął;	 lecz	 uczniowie	 szorstko	
zabraniali	im	tego.	A	Jezus	widząc	to	oburzył	się	i	rzekł	do	nich:	„Pozwólcie	dzieciom	przychodzić	do	
Mnie,	nie	przeszkadzajcie	im;	do	takich	bowiem	należy	królestwo	Boże.	Zaprawdę	powiadam	wam:	Kto	
nie	przyjmie	królestwa	Bożego	jak	dziecko,	ten	nie	wejdzie	do	niego”.	I	biorąc	je	w	objęcia,	kładł	na	nie	
ręce	i	błogosławił	je.	
	

Przymierze	miłości		
Szukając	 w	 języku	 wiary	 odpowiedniego	 pojęcia	 mogącego	 wyrazić	 tajemnicę	 wierności	 i	
nierozerwalności	 małżeństwa,	 można	 sięgnąć	 do	 słowa	 „przymierze”.	 Kojarzy	 się	 ono	 bowiem	 z	
nierozerwalną	 więzią	 Boga	 z	 ludem.	 Boga,	 który	 pomimo	 słabości	 swego	 narodu	 nigdy	 nie	 zrywa	
przymierza,	 nie	 cofa	 raz	 danego	 słowa.	 Nauka	 Chrystusa	 o	 małżeństwie	 opiera	 się	 na	 wierze	 w	
człowieka	i	wierze	w	ludzką	miłość.	Skoro	Bóg	czyni	człowieka	partnerem	przymierza,	to	czyż	ludzie,	
których	 łączy	miłość	 i	pragną	dobra	dla	siebie,	nie	są	w	stanie	zbudować	głębokiej	 i	 trwałej	 relacji?	
Przymierze	 jest	więzią	niezniszczalnej	miłości,	 a	 jej	 gwarantem	 jest	 Bóg.	W	 niej	ma	 udział	 również	
przymierze	 zawierane	 między	 małżonkami,	 które	 Kościół,	 mocą	 Chrystusa,	 podnosi	 do	 godności	
sakramentu.	
	

Proszę	Cię,	Jezu	Chryste,	abyś	we	wszystkich	rodzinach	i	małżeństwach		
objawił	moc	swojej	zbawczej	i	miłosiernej	miłości.		
Umocnij,	Panie,	zwłaszcza	tych,	którzy	doświadczają	trudności	i	kłopotów.		
Pomóż	mi,	bym	umiał	kochać	Boga	i	ludzi.		

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Miesiąc	październik:	To	miesiąc	Maryi,	Niepokalanej.	Kazania	w	tym	miesiącu	są	poświęcone	naszej	
Matce	i	Królowej.	Od	Niej	uczymy	się	jak	żyć	i	ufać	Bogu.	W	ostatnią	niedzielę	października	dokonamy	
zawierzenia	nas	samych,	rodzin	i	parafii	Matce	Bożej.		
	

Odmawiajmy	różaniec.	O	 to	prosiła	nas	Maryja	w	czasie	objawień.	W	Westcliff	 i	Southend	modlitwa	
różańcowa	będzie	kwadrans	przed	Mszą	świętą	–	rozważanie	i	jedna	tajemnica	różańca,	a	w	Chelmsford	
po	Mszach	świętych	wystawienie	Najświętszego	Sakramentu	i	rozważanie	części	różańca.		
	

Chcemy	 także,	 aby	 w	 październiku	 odnowiły	 się	 lub	 powstały	 w	 naszej	 parafii	 róże	 różańcowe.	
Zapraszamy	do	tej	wspólnoty	modlitwy	mężczyzn,	kobiety,	młodzież	i	dzieci.	W	dniu	zawierzenia	róże	
zostaną	pobłogosławione.		
	

Katecheza	dla	dzieci	w	Polskiej	Szkole	w	Southend-on-Sea:	Katecheza	dla	dzieci	rozpoczęła	się	w	
sobotę	29	września.	Zajęcia	dla	dzieci	starszych	(od	7	lat	wzwyż)	są	o	9.00,	a	dla	dzieci	młodszych	(5	i	6	
lat)	o	13.00.	Zapraszamy.	Można	jeszcze	zapisać	dzieci	chętne.	Do	grupy	dzieci	katechizowanych	mogą	
dołączyć	także	dzieci,	które	nie	uczęszczają	na	zajęcia	do	polskiej	szkoły.	Adres	szkoły:	Southend	Adult	
Community	College,	Ambleside	Drive,	Southend	on	Sea,	Essex,	SS1	2UP.		
	

Przygotowanie	do	bierzmowania:	Pierwsze	spotkanie	kandydatów	będzie	w	piątek,	12	października	
o	19.00	w	kościele	w	Westcliff.		
	

Parafialne	 spotkania	 dla	dzieci:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	większe	 i	mniejsze	 na	 spotkania,	w	
czasie	których	będziemy	razem	modlić	się,	bawić	i	śpiewać.	Spotkania	te	będą	odbywać	się	dwa	razy	w	



miesiącu	w	pierwszą	i	trzecią	sobotę	od	14.00	do	15.30.	Miejsce	spotkań	to	St	Luke’s	Community	Hub,	
1-3	Cluny	Square,	Southend-on-Sea,	SS2	4AF.	Pierwsze	spotkanie	odbędzie	się	20	października.		
	

Spotkania	modlitewne	dla	dorosłych:	Zapraszam	wszystkich	dorosłych	na	 spotkania	modlitewne.	
Pierwsze	odbędzie	się	w	sobotę	14	października	w	kościele	w	Westcliff	po	Mszy	świętej	o	18.00.	W	
programie	konferencja,	modlitwa	i	spotkania	w	grupach.		
	

Sklepik	parafialny:	 Już	niedługo	 zostanie	uruchomiony	nasz	parafialny	 sklepik,	w	którym	możemy	
zaopatrzyć	się	w	potrzebne	rzeczy,	takie	jak:	obrazy,	różańce	i	modlitewniki.	W	sklepiku	można	złożyć	
także	indywidualne	zamówienia.	Zapraszamy.		
	

Pielgrzymka	Polaków	do	Walsingham:	W	sobotę	13	października	2018	roku	na	Pielgrzymce	Polaków	
w	Walsingham	będziemy	dziękować	Panu	Bogu	za	wybór	Kardynała	Karola	Wojtyły	na	stolice	Piotrową	
16	 października	1978	 roku.	 Jest	 to	więc	 już	 40	 rocznica	 tego	wyboru.	 Program:	11.45	 Śpiew	 przed	
kościołem	w	wiosce,	12.00	Anioł	Pański,	wyruszenie	na	drogę	pielgrzyma	i	różaniec,	powitanie	przez	
Rektora	 Sanktuarium,	 posiłek	 i	 odpoczynek,	 13.30	 Okazja	 do	 spowiedzi,	 14.30	 Koronka	 do	 Bożego	
Miłosierdzia,	15.00	Msza	święta	pod	przewodnictwem	ks.	abp.	Mieczysława	Mokrzyckiego,	Metropolity	
Lwowskiego.	Następnego	dnia	w	niedzielę	o	godzinie	15.00	odbędzie	się	okolicznościowy	koncert	w	
kościele	 pod	 wezwaniem	 Chrystusa	 Króla	 na	 Balham	 w	 Londynie.	 W	 koncercie	 wystąpią	 Pan	
Ryszard	Bielicki	oraz	Zespół	AMEN.	Serdecznie	zapraszam	wszystkich	chętnych	by	w	tym	koncercie	
uwielbienia	dziękować	Panu	Bogu	za	pontyfikat	Świętego	Jana	Pawła	II.	
	

Dzień	 Papieski:	 W	 niedzielę	 14	 października	 w	 Polsce	 obchodzony	 jest	 18-ty	 dzień	 Papieski	 pod	
hasłem	„Promieniowanie	Ojcostwa”.	W	tym	dniu	zbierzemy	drugą	 tacę	na	Fundację	 „Dzieło	Nowego	
Tysiąclecia”,	która	wspiera	ubogą	młodzież	na	drodze	jej	edukacji.	Bóg	zapłać	za	ofiary.		
	

KALENDARZ	LITURGICZNY		
13	października,	sobota	 wspomnienie	bł.	Honorata	Koźmińskiego,		
	

INTENCJE	MSZALNE	
6	PAŹDZIERNIK,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Alexa	w	8	rocznicę	urodzin	oraz	za	Kubusia		

o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebna	łaski	
7	PAŹDZIERNIK,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +Rober	George	Affection	–	w	7	rocznicę	śmierci	
12.30	 BASILDON	 Za	Kajetana	Jankowskiego	z	okazji	chrztu	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Agnieszka	–	w	20	rocznicę	śmierci	
13	PAŹDZIERNIKA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Henryk	Trendowicz	–	w	1	rocznicę	śmierci	
14	PAŹDZIERNIKA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	30	WRZEŚNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	81,07 £	171,07	 £	88,75	 £	340,89	
	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	45	minut	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	
 

 Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i 
cierpień. Staje «pomiędzy», czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska Matki, 
świadoma, że jako Matka może — lub nawet więcej: «ma prawo» — powiedzieć Synowi o 
potrzebach ludzi. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy: Maryja «wstawia 
się» za ludźmi. Ale nie tylko to: jako Matka równocześnie chce, aby objawiła się mesjańska 
moc Jej Syna. Jest to zaś moc zbawcza, skierowana do zaradzenia ludzkiej niedoli, do 
uwalniania od zła, jakie w różnej postaci i w różnej mierze ciąży nad życiem ludzkim. 
 

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, nr 21 


