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LITURGIA	NIEDZIELI	–	30	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Jr	31,	7-9;	Psalm:	126;	2	Czytanie:	Hbr	5,1-6;	Ewangelia:	Mk	10,	46-52	
	

Gdy	 Jezus	 razem	 z	 uczniami	 i	 sporym	 tłumem	 wychodził	 z	 Jerycha,	 niewidomy	
żebrak	Bartymeusz,	syn	Tymeusza,	siedział	przy	drodze.	Ten	słysząc,	że	to	jest	Jezus	
z	 Nazaretu,	 zaczął	 wołać:	 "Jezusie,	 Synu	 Dawida,	 ulituj	 się	 nade	 mną".	 Wielu	
nastawało	na	niego,	żeby	umilkł.	Lecz	on	jeszcze	głośniej	wołał:	"Synu	Dawida,	ulituj	
się	nade	mną".	Jezus	przystanął	i	rzekł:	"Zawołajcie	go".	I	przywołali	niewidomego,	

mówiąc	mu:	"Bądź	dobrej	myśli,	wstań,	woła	cię".	On	zrzucił	z	siebie	płaszcz,	zerwał	się	i	przyszedł	do	
Jezusa.	A	Jezus	przemówił	do	niego:	"Co	chcesz,	abym	ci	uczynił?"	Powiedział	Mu	niewidomy:	"Rabbuni,	
żebym	przejrzał".	Jezus	mu	rzekł:	"Idź,	twoja	wiara	cię	uzdrowiła».	Natychmiast	przejrzał	i	szedł	za	Nim	
drogą".	
	

Modlitwa	miłosierdzia		
Modląc	 się	 modlitwą	 Ojcze	 nasz,	 prosimy	 Boga	 o	 odpuszczenie	 nam	 naszych	 win.	 W	 codziennym	
pacierzu	przyłączamy	się	do	wołania	niewidomego	żebraka	Bartymeusza:	„Synu	Dawida,	Jezusie,	zmiłuj	
się	 nade	mną”	 (Mk	 10,	 47).	 Stajemy	 ramię	 w	 ramię	 z	 synem	marnotrawnym	 i	 wyznajemy:	 „Ojcze,	
zgrzeszyłem”	(Łk	15,	21).	Jeśli	wypowiadamy	te	wielkie	słowa	uczciwie,	jeśli	płyną	one	z	głębi	naszego	
serca	 i	 uznajemy,	 że	 potrzebujemy	 Bożego	 usprawiedliwienia,	 wówczas	możemy	mieć	 nadzieję,	 że	
rozpoznamy	przechodzącego	obok	nas	Jezusa.	Pokora	jest	miejscem	spotkania	ze	Zbawicielem,	który	
przychodzi,	by	nas	uzdrowić	i	przywrócić	wzrok.	
Jezu	Chryste,	Synu	Dawida,	zmiłuj	się	nade	mną.	Spraw,	żebym	nigdy	nie	przestał	zwracać	się	do	Ciebie	w	
każdej	 mojej	 życiowej	 potrzebie.	 Tylko	 Ty	 jesteś	 w	 stanie	 sprawić,	 abym	 przejrzał	 i	 dostrzegł	 swoją	
niewystarczalność.	Udziel	mi	odwagi,	abym	powstał	z	moich	grzechów	i	słabości.	
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WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Miesiąc	październik:	Dzisiaj	przeżywamy	w	naszej	parafii	ważny	dzień.	Dokonujemy	uroczystego	aktu	
zawierzenia	nas	 samych,	 naszych	 rodzin	 i	 całej	 parafii	Maryi	Niepokalanej.	 Przynosimy	Matce	Bożej	
czerwone	i	białe	róże	jako	znak	oddania	i	miłości.	Niech	Ona	nas	wspiera	i	prowadzi	do	Jezusa.		
	

Dziękujemy	wszystkim	osobom,	które	zgłosiły	swoje	pragnienie	przyłączenia	się	do	róż	różańcowych.	
Wszystkich	chętnych	oraz	tych,	którzy	jeszcze	się	zdecydują	zapraszamy	na	pierwszą	sobotę	miesiąca	4	
listopada	na	Mszę	świętą	o	18.00	w	Westcliff.	Po	Mszy	będzie	nasze	pierwsze	spotkanie	informacyjno-
organizacyjne.		
	

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	sala	parafialna	przy	kościele	
na	Westcliff.	Kolejne	spotkanie	będzie	3	listopada.		
	

Holy	Wings:	31	 października	w	 godzinach	 od	 18.00	do	 20.00	w	 sali	 przy	 kościele	 Sacred	Heart	w	
Southend	odbędzie	się	bal	dla	dzieci.	W	programie	taniec,	zabawy,	konkursy,	niespodzianka.	Przekąski	
i	coś	słodkiego	dla	dzieci	oraz	kawa	i	herbata	dla	dorosłych.	Zapisy	trwały	do	26	października.		
	

Pomoc	dla	Frania:	Za	tydzień	prosimy	o	wsparcie	finansowe	leczenia	chorego	na	nowotwór	małego	
Frania.	Rodzina	i	znajomi	zebrali	już	większą	część	pieniędzy.	Kosztowne	leczenie	będzie	za	granicą.	
Pomóżmy	Franiowi	odzyskać	zdrowie	i	wesprzyjmy	rodziców	w	walce	o	ich	synka.	Szczegółowe	
informacje:	https://www.facebook.com/franioirzyk, https://faktyoswiecim.pl/dzieje-sie/styl-zycia/akcja-pomocowa-dla-
frania/, https://faktyoswiecim.pl/sport/pilka-nozna/franek-potrzebuje-waszej-pomocy/ 
	

Modlitwa	 za	 zmarłych:	Zbliża	 się	 Uroczystość	Wszystkich	 Świętych	 i	 Dzień	 Modlitw	 za	 Zmarłych.	
Dlatego	zachęcamy	do	składania	u	księdza	wypominków.	Imiona	i	nazwiska	naszych	zmarłych	można	
zapisać	na	kartkach,	które	są	do	pobrania	z	tyłu	kościoła.	Następnie	można	je	przynieść	do	księdza	lub	
wrzucić	na	tacę.	Będziemy	modlić	się	za	zmarłych	w	listopadzie	przed	Mszami	niedzielnymi.	Szczególne	
modlitwy	 za	 zmarłych	 będą	1	 i	 2	 listopada.	W	 tych	 dniach	 zapraszamy	 na	Msze	 święte	 o	 19.00	 do	



kościoła	w	Southend.	Spotkamy	się	także	na	modlitwie	za	zmarłych	na	cmentarzach	w	Southend	–	11	
listopada	o	godz.	10.30	oraz	w	Chelmsford	–	18	listopada	o	14.30.	W	Chelmsford	co	roku	dbamy	o	polskie	
groby.	 Osoby	 chętne	 do	 pomocy	 prosimy	 o	 kontakt	 do	 p.	 Andrzeja	 –	 07733951825	 i	 p.	 Rafała	 –	
07809251406.	Bardzo	prosimy	o	zgłoszenia.	Zadbajmy	o	miejsca	spoczynku	naszych	Rodaków.		
	

Zachęcamy	także	do	uzyskania	odpustu	za	zmarłych.		
Okoliczności	umożliwiające	uzyskanie	odpustu	w	listopadzie:	1)	Wierni,	którzy	nawiedzą	kościół	lub	
kaplicę	 publiczną	 1	 listopada	 od	 południa	 i	 przez	 cały	 Dzień	 Zaduszny,	 mogą	 dostąpić	 odpustu	
zupełnego	za	zmarłych.	Można	go	uzyskać	 tylko	 jeden	raz	w	ciągu	dnia.	2)	Wierni,	którzy	nawiedzą	
cmentarz	i	pomodlą	się	za	zmarłych	mogą	uzyskać	odpust	za	zmarłych.	Odpust	jest	zupełny	od	1	do	8	
listopada,	natomiast	w	inne	dni	roku	jest	cząstkowy.	
	

Warunki	 uzyskania	 odpustu	 są	 następujące:	 1)	 Wykonanie	 powyższych	 czynności	 obdarzonych	
odpustem.	2)	Wykluczenie	wszelkiego	przywiązania	do	jakiegokolwiek	grzechu,	nawet	powszedniego	
(jeżeli	jest	brak	pełnej	dyspozycji	wykluczenia	upodobania	do	jakiegokolwiek	grzechu,	odpust	będzie	
tylko	 cząstkowy).	 3)	Spełnienie	 trzech	warunków:	spowiedź	 sakramentalna	 lub	bycie	w	 stanie	 łaski	
uświęcającej,	 przyjęcie	 Komunii	 Świętej,	 odmówienie	 Ojcze	 nasz,	 Wierzę	 w	 Boga	 i	 modlitwy	 w	
intencjach	Ojca	Świętego.	Te	trzy	warunki:	spowiedź,	Komunia	św.	i	modlitwy	mogą	być	dopełnione	w	
ciągu	wielu	dni	przed	lub	po	wypełnieniu	danej	czynności	nagradzanej	otrzymaniem	odpustu,	ale	musi	
być	 między	 nimi	 łączność.	 Po	 jednej	 spowiedzi	 sakramentalnej	 można	 uzyskać	 wiele	 odpustów	
zupełnych,	a	po	jednej	Komunii	św.	i	jednej	modlitwie	można	uzyskać	tylko	jeden	odpust	zupełny.	
	

Święto	Niepodległości:	W	tym	roku	11	listopada	świętujemy	100	rocznicę	odzyskania	niepodległości.	
To	 dzień	 radości,	 jedności	 i	 modlitwy.	 Zapraszamy	 na	 uroczystą	 akademię,	 która	 odbędzie	 się	 11	
listopada	o	18.00	w	teatrze	Cliff	Pavilion	na	Westcliff.	W	programie	recytacje,	 tańce	regionalne	oraz	
śpiew	pieśni	patriotycznych.	Wydarzenie	organizuje	Polska	 Szkoła	 Sobotnia	w	Southend	oraz	nasza	
parafia.	Zapraszamy.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
27	PAŹDZIERNIKA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Ewa	Wojtysiak	
28	PAŹDZIERNIKA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Edward	Jaśkowiak	z	rodziną,		

+	Mirosław	Pawłowski	z	córką	Patrycją	i	+	Rodzice	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Agnieszkę	i	Jakuba		

o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	
1	LISTOPADA,	CZWARTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Za	Romka	w	rocznicę	urodzin	
2	LISTOPADA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	
3	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Zbigniew	Kapeluszny	–	w	miesiąc	po	śmierci	
4	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 +	Michał	i	Bronisława	Mirga,	Józefa	i	Stanisław	Oraczko	
12.30	 BASILDON	 +	Jerzy	I	Wilma	Skulski	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Adama	z	okazji	chrztu	świętego	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	21	PAŹDZIERNIKA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	45,31 £	112,26	 £	77,50	 £	235,07	
	

FUNDACJA	DZIEŁO	NOWEGO	TYSIĄCLECIA	–	13	PAŹDZIERNIKA	2018:	£92,01	
	

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	
 


