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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Objawienia	Pańskiego	(A)	
1	Czytanie:	Iz	60,1-6;	Ps:	72;	2	Czytanie:	Ef	3,2-3a.5-6;	Ewangelia:	Mt	2,1-12	
	

Gdy	Jezus	narodził	się	w	Betlejem	w	Judei	za	panowania	króla	Heroda,	oto	
Mędrcy	 ze	 Wschodu	 przybyli	 do	 Jerozolimy	 i	 pytali:	 „Gdzie	 jest	 nowo	
narodzony	król	żydowski?	Ujrzeliśmy	bowiem	Jego	gwiazdę	na	Wschodzie	
i	przybyliśmy	oddać	Mu	pokłon”.	Skoro	usłyszał	to	król	Herod,	przeraził	
się,	 a	 z	 nim	 cała	 Jerozolima.	 Zebrał	 więc	 wszystkich	 arcykapłanów	 i	
uczonych	 ludu	 i	 wypytywał	 ich,	 gdzie	 ma	 się	 narodzić	 Mesjasz.	 Ci	 mu	

odpowiedzieli:	„W	Betlejem	judzkim,	bo	tak	napisał	prorok:	A	ty,	Betlejem,	ziemio	Judy,	nie	jesteś	zgoła	
najlichsze	spośród	głównych	miast	Judy,	albowiem	z	ciebie	wyjdzie	władca,	który	będzie	pasterzem	ludu	
mego,	Izraela”.	Wtedy	Herod	przywołał	potajemnie	Mędrców	i	wypytał	ich	dokładnie	o	czas	ukazania	
się	gwiazdy.	A	kierując	ich	do	Betlejem,	rzekł:	„Udajcie	się	tam	i	wypytujcie	starannie	o	Dziecię,	a	gdy	Je	
znajdziecie,	donieście	mi,	abym	i	ja	mógł	pójść	i	oddać	Mu	pokłon”.	Oni	zaś	wysłuchawszy	króla,	ruszyli	
w	drogę.	A	oto	gwiazda,	którą	widzieli	na	Wschodzie,	szła	przed	nimi,	aż	przyszła	i	zatrzymała	się	nad	
miejscem,	gdzie	było	Dziecię.	Gdy	ujrzeli	gwiazdę,	bardzo	się	uradowali.	Weszli	do	domu	 i	zobaczyli	
Dziecię	z	Matką	Jego,	Maryją;	upadli	na	twarz	i	oddali	Mu	pokłon.	I	otworzywszy	swe	skarby,	ofiarowali	
Mu	dary:	złoto,	kadzidło	i	mirrę.	A	otrzymawszy	we	śnie	nakaz,	żeby	nie	wracali	do	Heroda,	inną	drogą	
udali	się	do	ojczyzny. 
	

To,	co	dajesz,	mówi	o	tobie	
Nie	wiemy,	czy	byli	to	królowie,	czy	mędrcy,	czy	było	ich	trzech,	a	może	więcej.	Ewangelia	mówi	tylko,	
że	złożyli	trzy	dary,	które	objawiają	potrójną	tożsamość	Dzieciątka.	Złoto	dla	Króla,	dla	Syna	Bożego.	
Kadzidło	dla	Kapłana	Nowego	Przymierza,	który	sam	siebie	złoży	Ojcu	w	ofierze	za	nasze	grzechy.	Mirra	
dla	Proroka	miłości,	który	przez	wcielenie,	śmierć	i	zmartwychwstanie	objawił	nam,	kim	jest	Bóg	i	jak	
bardzo	nas	kocha.	Uroczystość	ta	przypomina	o	naszej	tożsamości	chrzcielnej:	kapłanów,	proroków	i	
królów	w	Chrystusie.	Bądźmy	Jego	chwałą!	
	

Jezu,	udziel	mi	łaski,	abym	swoją	postawą	i	czynami	objawiał	innym	Twoją	dobroć.	
__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	s.	Anna	Maria	Pudełko	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Uroczystość	 Objawienia	 Pańskiego:	 Dzisiaj	 obchodzimy	 Uroczystość	 Objawienia	 Pańskiego.	
Uroczystość	ta	w	kalendarzu	przypada	na	6	stycznia	2020,	ale	w	Anglii	przeniesiona	jest	na	tą	niedzielę.	
Jest	to	święto	obowiązkowe.	Powierzamy	dzisiaj	Opatrzności	Bożej	losy	Kościoła	oraz	misje	katolickie.		
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 We	 wszystkich	 ośrodkach	 parafialnych	 pielęgnujemy	
polskie	 tradycje	 bożonarodzeniowe.	 5	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 12.30	 w	 Basildon	 będzie	 opłatek	 i	
kolędowanie.	 11	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 18.00	 w	 kościele	 na	 Westcliff	 będą	 jasełka	 „Przywitać	 Pana”	
przygotowane	przez	dorosłych	oraz	opłatek	i	kolędowanie.	26	stycznia	po	Mszy	o	16.00	w	Chelmsford	
będzie	opłatek	i	kolędowanie.	Zapraszamy	wszystkich.		
	

Wizyta	duszpasterska	(kolęda):	W	czasie	adwentu	i	po	Bożym	Narodzeniu	spotykamy	się	w	naszych	
domach	na	modlitwę	i	rozmowę.	Błogosławieństwo	domu,	jakiego	udziela	kapłan	płynie	z	Betlejem	i	
jest	owocem	przyjścia	na	świat	Syna	Bożego,	który	jest	darem	dla	każdego	z	nas.	Parafian,	którzy	chcą	
zaprosić	kapłana	na	wizytę	duszpasterską	prosimy	o	zgłoszenie	za	pomocą	formularzy	lub	telefonicznie.	
Ksiądz	odwiedzi	chętnych	parafian	w	czasie	adwentu	oraz	w	okresie	po	świętach.	Odwiedziny	kolędowe	
potrwają	do	rozpoczęcia	Wielkiego	Postu,	czyli	do	25	lutego.		
	

INTENCJE	MSZALNE	
4	STYCZNIA,	SOBOTA	
12.00	 WESTCLIFF	 +	Zenon	Oraczko,	Roman	Oraczko	i	Stanisław	Oraczko	
5	STYCZNIA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGO	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Jana	Chlewińskiego	z	okazji	urodzin		



o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	
12.30	 BASILDON	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
11	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Anna	Talaśka	
12	STYCZNIA,	NIEDZIELA,	ŚWIĘTO	CHRZTU	PAŃSKIEGO	
9.00	 SOUTHEND	 +	Augustyn	Pawłowski	w	4	rocznicę	śmierci		

z	żoną	i	synem	oraz	wnuczką,		
+	Edward	Jaśkowiak	

16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	29	GRUDNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
NIE	BYŁO	MSZY	ŚWIĘTEJ	 £	124,37	 £	52,70	 £	177,07	
	

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	(mieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Ave,	Southend-on-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmw.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

ks. Henryk Zieliński  
MĘDRCY CZY UCZENI?  
 

Mądrości nie należy sprowadzać do samej tylko wiedzy, choćby najszerszej i najbardziej gruntownej. Znamy 
przecież wielu erudytów, których nigdy nie nazwalibyśmy mędrcami. I na odwrót, zdarza się czasem spotkać 
człowieka nieuczonego, wręcz niepiśmiennego, którego mądrość jest zaskakująca. Weźmy takiego bacę, 
który bez żadnych szkół swoje wie i niejednego "panocka" mógłby wiele nauczyć. Pojęcie mądrości jest zatem 
określeniem walorów nie tylko intelektualnych, ale również moralnych. Przecież wiedzieć o czymś i nie 
wyciągnąć z tego praktycznych wniosków mających na celu dobro, to najczystsza głupota. Zaś 
wykorzystywanie wiedzy w złym celu nazywamy perfidią i nikczemnością. Mądrym jest ten, kto niezależnie 
od liczby skończonych fakultetów, nie gada i nie robi głupstw. 
 

W Biblii mądrość jest określeniem o pewnym zabarwieniu religijnym. Mądrością jest bowiem poznanie Boga 
i przestrzeganie Jego przykazań. Jest więc prawdziwa mądrość - w odróżnieniu od światowej mądrości, 
utożsamianej z przewrotnością - darem Bożym, cenniejszym nad wszystkie inne. Mędrzec, otwierający się na 
ten dar z nieba staje się jakby prorokiem, bo czerpie z przedwiecznego źródła. Od kiedy zaś w Starym 
Testamencie Mądrość Boża wykazuje pewne cechy osoby, ucztowanie z nią staje się symbolem bliskości Boga 
i wiecznej uczty w Królestwie Bożym. Jeszcze dalej idzie Nowy Testament, gdzie sam Chrystus bywa nazywany 
Mądrością Bożą. Cała światowa mądrość jako owoc ludzkich dociekań i przebiegłości, stała się przy Nim 
głupstwem. Księga Mądrości i List do Rzymian nazywają głupcami tych, którzy od wiedzy i zachwytu nad 
światem, mimo swojej erudycji, nie potrafili przejść do uwielbienia jego Stwórcy. 
 

Przybysze ze Wschodu, którzy oddali pokłon Dziecięciu i Jego Matce, zostali nazwani w Ewangelii Mędrcami. 
To miano trzeba rozumieć w kontekście biblijnym, choć nie mamy powodów, by umniejszać uczoności owych 
Mędrców. Najważniejsze jest nie to, czy byli najsławniejszymi w owym czasie astronomami, ale że w ślad za 
dostrzeżeniem niezwykłego zjawiska poszedł czyn. Wiedza przyprowadziła ich do Tego, który jest Bożą 
Mądrością; sięganie umysłem gwiazd nie kłóciło się z ugięciem kolan przed Bogiem narodzonym w ludzkim 
ciele w stajni. Wyrazem ich mądrości było również zachowanie wobec Heroda. Wystarczył sygnał we śnie, że 
czyha on na życie Dziecięcia, by opracowali taką drogę powrotu, na której nie spotkali podstępnego tyrana. 
 

Prawdziwa Mądrość jest dana człowiekowi od Boga. Nasza postawa wobec Niego ma polegać na otwartości 
umysłu. Natomiast mądrości w sensie moralnym trzeba się uczyć przez ciągłe ćwiczenie sumienia i woli. 
Chodzi o to, by znając prawdę, dostosować do niej swoje życie. Nie tylko zdążać za światłem objawienia, ale 
również omijać sytuacje, które zagrażają Bożemu życiu w nas. 


