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LITURGIA	NIEDZIELI	–	31	Niedziela	Zwykła	(B)	
1	Czytanie:	Pwt	6,2-6;	Psalm:	18;	2	Czytanie:	Hbr	7,23-28;	Ewangelia:	Mk	12,28b-34	
	

Jeden	z	uczonych	w	Piśmie	zbliżył	się	do	Jezusa	i	zapytał	Go:	„Które	jest	pierwsze	
ze	wszystkich	przykazań?”	Jezus	odpowiedział:	„Pierwsze	jest:	«Słuchaj,	Izraelu,	
Pan,	 Bóg	 nasz,	 Pan	 jest	 jedyny.	 Będziesz	 miłował	 Pana,	 Boga	 swego,	 całym	
swoim	sercem,	 całą	 swoją	duszą,	 całym	swoim	umysłem	 i	 całą	 swoją	mocą».	
Drugie	jest	to:	«Będziesz	miłował	swego	bliźniego	jak	siebie	samego».	Nie	ma	
innego	przykazania	większego	 od	 tych”.	 Rzekł	Mu	 uczony	w	 Piśmie:	 „Bardzo	

dobrze,	Nauczycielu,	słusznieś	powiedział,	bo	Jeden	jest	i	nie	ma	innego	prócz	Niego.	Miłować	Go	całym	
sercem,	 całym	umysłem	i	całą	mocą	 i	miłować	bliźniego	 jak	siebie	samego	daleko	więcej	znaczy	niż	
wszystkie	 całopalenia	 i	 ofiary”.	 Jezus	widząc,	 że	 rozumnie	odpowiedział,	 rzekł	do	niego:	 „Niedaleko	
jesteś	od	królestwa	Bożego”.	I	już	nikt	więcej	nie	odważył	się	Go	pytać.	
	

Prawo	miłości	
Jezus	nie	bał	się	stawiać	swoim	słuchaczom	wysokich	wymagań.	Nie	inaczej	czyni	z	nami,	zobowiązując	
nas	do	miłości,	którą	nazywa	pierwszym	i	najważniejszym	przykazaniem.	Kochać	Boga	całym	sercem,	a	
bliźniego	jak	siebie	samego	może	się	wydawać	oczekiwaniem	zbyt	trudnym	do	spełnienia.	Gdyby	tak	
Chrystus	polecił	miłować	 trochę	bardziej,	nieco	 lepiej,	odrobinę	prawdziwiej…	Lecz	On	chce	miłości	
całym	sercem.	Czy	 to	w	ogóle	możliwe?	Tak,	ponieważ	 Jezus	daje	nam	Ducha	Świętego,	bez	którego	
nowe	prawo	Ewangelii	rzeczywiście	byłoby	niemożliwe	do	wypełnienia.	
	

Panie	Jezu,	który	pierwszy	mnie	umiłowałeś	i	samego	siebie	oddałeś	za	mnie,		
pomóż	mi	wypełnić	przykazanie	miłości	i	kochać	Cię	całym	sercem.	

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

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Pomoc	dla	Frania:	Dzisiaj	prosimy	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/ 
	

Róże	różańcowe:	Zapraszamy	wszystkich,	którzy	chcą	włączyć	się	do	modlitwy	różańcowej.	Spotkanie	
organizacyjne	będzie	w	sobotę	3	listopada	po	Mszy	świętej	o	18.00	w	Westcliff.	
	

Holy	Wings:	Bardzo	dziękuję	wszystkim,	którzy	zorganizowali	bal	świętych	i	aniołów	dla	dzieci.	Był	to	
piękny	czas	modlitwy	i	radości.	Bóg	zapłać!	
	

Parafialne	 spotkania	 dla	dzieci:	Zapraszamy	wszystkie	dzieci	większe	 i	mniejsze	 na	 spotkania,	w	
czasie	których	razem	modlimy	się,	bawimy	i	śpiewamy.	Spotkania	te	odbywają	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	17	listopada.		
	

Przygotowanie	 jasełek:	Wszystkie	 chętne	dzieci	 prosimy	o	 zgłoszenie	 się	dzisiaj	 lub	najpóźniej	 za	
tydzień	po	Mszy	świętej	do	p.	Joanny,	naszej	organistki.	Każde	chętne	dziecko	otrzyma	rolę.		
	

Modlitwa	 za	 zmarłych:	 Przeżywaliśmy	 w	 tym	 tygodniu	 Uroczystość	 Wszystkich	 Świętych	 i	 Dzień	
Modlitw	 za	Zmarłych.	 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.	 Za	 zmarłych	modlimy	 się	w	 listopadzie	przed	Mszami	niedzielnymi.	
Spotkamy	się	także	na	modlitwie	za	zmarłych	na	cmentarzach	w	Southend	(cmentarz	przy	Sutton	Road)	
–	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	 sali	 Maritime	 (Cliffs	 Pavilion,	 Station	 Rd,	
Westcliff-on-Sea,	SS0	7RA).	W	programie	recytacje,	tańce	regionalne	oraz	śpiew	pieśni	patriotycznych.	
Wydarzenie	 organizuje	 Polska	 Szkoła	 Sobotnia	 w	 Southend	 oraz	 nasza	 parafia.	 Wstęp	 wolny.	
Zapraszamy.		
	

Zabawa	andrzejkowa:	Odbędzie	się	w	sobotę	24	listopada	o	18.00	w	sali	przy	kościele	na	Prittlewell.	
Zapraszamy	wszystkich.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
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	
10	LISTOPADA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Fabian	–	intencja	od	Rodziców	i	Siostry	
11	LISTOPADA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 O	zdrowie	dla	Michała	Mirgi	
16.00	 CHELMSFORD	 +	Zmarli	z	Rodziny	Garbacz	i	Cierpickich		

oraz	zmarli	znajomi	i	przyjaciele	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	28	PAŹDZIERNIKA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	89,67 £	108,57	 £	124,70	 £	322,94	
	

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	
 

„Drodzy przyjaciele, jakże piękne i napawające otuchą jest świętych obcowanie! Jest to rzeczywistość 
nadająca inny wymiar całemu naszemu życiu. Nigdy nie jesteśmy sami! Należymy do jednego «towarzystwa» 
duchowego, w którym panuje wielka solidarność: dobro każdego przynosi pożytek wszystkim i na odwrót, 
powszechne szczęście promieniuje na pojedynczych ludzi. Jest to tajemnica, której w pewnej mierze już 
możemy doświadczyć na tym świecie, w rodzinie, w przyjaźni, zwłaszcza w duchowej wspólnocie Kościoła. 
Niech Najświętsza Maryja pomaga nam szybko podążać drogą świętości i niech okaże się Matką miłosierdzia 
dla dusz zmarłych.” 

Papież Benedykt XVI, Anioł Pański, 1 listopada 2009  


