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LITURGIA	NIEDZIELI	–Święto	Chrztu	Pańskiego	(A)	
1	Czytanie:	Iz	42,1-4.6-7;	Ps:	29;	2	Czytanie:	Dz	10,34-38;	Ewangelia:	Mt	3,13-17	
	

Jezus	przyszedł	z	Galilei	nad	Jordan	do	Jana,	żeby	przyjąć	chrzest	od	niego.	Lecz	Jan	
powstrzymywał	Go,	mówiąc:	„To	ja	potrzebuję	chrztu	od	Ciebie,	a	Ty	przychodzisz	do	
mnie?”	 Jezus	 mu	 odpowiedział:	 „Pozwól	 teraz,	 bo	 tak	 godzi	 się	 nam	 wypełnić	
wszystko,	 co	 sprawiedliwe”.	 Wtedy	 Mu	 ustąpił.	 A	 gdy	 Jezus	 został	 ochrzczony,	
natychmiast	wyszedł	z	wody.	A	oto	otworzyły	Mu	się	niebiosa	i	ujrzał	Ducha	Bożego	
zstępującego	jak	gołębicę	i	przychodzącego	na	Niego.	A	głos	z	nieba	mówił:	„Ten	jest	

mój	Syn	umiłowany,	w	którym	mam	upodobanie”. 
	

Zgodzić	się	na	Boży	plan		
Jan	 zapowiadał	 przyjście	 Jezusa,	 ale	 sam	 też	 głęboko	 pragnął	 chrztu	 od	 Niego.	 Tymczasem	 Jezus	
zaskoczył	Jana,	prosząc,	aby	to	on	udzielił	Mu	chrztu	jak	wszystkim	innym.	Wiedząc,	że	ma	przygotować	
drogę	 Jezusowi,	 Jan	 ustąpił.	 My	 także	 możemy	 przeżywać	 podobne	 doświadczenie,	 kiedy	 w	 czasie	
modlitwy	 mówimy	 Jezusowi:	 „Panie,	 potrzebuję	 Twojego	 pocieszenia,	 umocnienia,	 uzdrowienia,	
przebaczenia,	 prowadzenia”,	 a	 Jezus	mocą	swojego	Ducha	prosi	 nas,	aby	pomimo	naszej	 kruchości	 i	
słabości	mógł	przez	nas	pocieszać,	umacniać,	uzdrawiać,	przebaczać,	prowadzić.	Jeśli	się	zgodzimy,	to	i	
nad	nami	otworzy	się	niebo	Jego	miłości	i	upodobania.		
	

Jezu,	jak	bardzo	mnie	zadziwiasz	i	zaskakujesz,	kiedy	proszę	Cię	o	coś,		
a	Ty	posyłasz	mi	osoby	potrzebujące	tego	samego	ode	mnie.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2020”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	s.	Anna	Maria	Pudełko	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

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	
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	
18	STYCZNIA,	SOBOTA	
12.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
19	STYCZNIA,	NIEDZIELA,		
9.00	 SOUTHEND	 O	łaskę	uzdrowienia	dla	Damiana	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

	
	



SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	5	STYCZNIA	2020	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 BASILDON	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	66,84	 £	95,37	+	20	zł	 £	149,56	 £	98,73	 £	350,50	+	20,00	zł	
	

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. Józef Kudasiewicz 
 

CHRZEST JEZUSA W JORDANIE 
 

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i 
Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie»” (Łk 3, 21 nn).  
 

Nie jest to chrzest sakramentalny, który gładzi grzech pierworodny i grzechy uczynkowe. Jezus nie 
potrzebował takiego chrztu, ponieważ poczęty z Ducha Świętego (Łk 1,31 ns) był od momentu poczęcia 
Święty i Niewinny (Łk 1, 38). Chrzest sakramentalny Jezus ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu 
(Mk 16, 16; Mt 28, 19).  
 

Chrzest św. Jana Chrzciciela należał do obmyć rytualnych rozpowszechnionych wśród Żydów, miał jednak 
swoją specyfikę: był dostępny dla wszystkich, którzy gromadzili się wokół św. Jana; łączył się z wezwaniem 
do pokuty i nawrócenia; był zapowiedzią i figurą chrztu mesjańskiego, który dokonuje się w Duchu i ogniu 
(Mt 3, 6-12; 21, 25; Łk 7, 29; J 1, 25-33).  
 

Dlaczego Jezus przyjął chrzest św. Jana? Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. 
Przyjmując chrzest od św. Jana, Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić; choć jest 
Święty, nie gardzi ich towarzystwem. W czasie działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem 
grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzeszników. Ten gest 
Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się 
wszyscy od nas odwrócili, na Jezusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten gest solidarności z 
grzesznikami zapowiada najgłębszy sens Jego misji.  
 

Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację misji. W czasie 
tej inauguracji Jezus się modli. Odpowiedzią na modlitwę jest dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch 
Pana, który unosił się nad wodami chaosu (Rdz 1, 2) w teologii żydowskiej przedstawiany był jako gołębica. 
Duch ten wprowadzał harmonię i piękno. Duch, który zstąpił na Jezusa oznaczał nowe stworzenie i 
odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg 
stał się nam bliski. Umiłowany Syn Ojca bierze na siebie nasze winy. Przyszedł dla nas dla naszego zbawienia.  
 

Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu. Ogłoszenie Jezusa umiłowanym Synem 
Bożym zapowiadało synostwo Boże ochrzczonych. Wszczepiając się przez chrzest w Jezusa, nabywamy prawo 
mówienia do Boga - „Abba”, tj. mój drogi Ojcze! Zstąpienie Ducha na Jezusa zapowiadało dar Ducha Świętego, 
którego otrzymują neofici w momencie chrztu. Chrzest Jezusa nad Jordanem był początkiem Jego misji 
mesjańskiej, nasz chrzest jest początkiem nowego stworzenia, życia w Chrystusie i początkiem dawania 
świadectwa Jezusowi. 
 

Chrzest przyjęliśmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i naszych rodziców. Kościół się spodziewał, że gdy 
dorośniemy, sami osobiście i świadomie przyjmiemy zobowiązania tego sakramentu. Niestety. Nie wszyscy 
to czynią. Mamy teraz wspaniałą szansę. Odmawiając pierwszą tajemnicę światła, możemy świadomie 
przeżyć nasz chrzest. Powiedzmy więc Jezusowi: „Panie Jezu Chryste, Przyjacielu grzeszników i celników, 
przyjmuję Cię jako jedynego mego Pana i Zbawcę! Otwieram się na wielki dar chrztu, na Ducha Świętego! 
Zobowiązuję się żyć zgodnie z tym sakramentem: wyrzekać się zawsze złego ducha, miłować Boga i braci we 
wspólnocie Kościoła”. 


