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LITURGIA NIEDZIELI – Uroczystość Objawienia Pańskiego (B) 
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.  
 

Wędrówka wiary 
Mędrcy przybywają do nowo narodzonego Jezusa i rozpoznają w Nim króla, Mesjasza. Prowadzeni przez 
gwiazdę potwierdzają prawdę, że w ludzkim sercu ukryte jest pragnienie poznania Boga. To właśnie w tych 
trzech wędrowcach mogą odnaleźć się ci z nas, którzy wciąż szukają. Wiara to przecież droga do Boga. Kto 
uczciwie szuka Boga, z pewnością Go znajdzie. Zauważmy też, że mędrcy ze Wschodu w drodze do Betlejem 
spotkali się z Herodem. W wędrówce wiary nie zabraknie przeszkód. Potrzebna jest zatem wielka 
wytrwałość.  
 

Ojcze, który objawiłeś i wciąż objawiasz światu swojego Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa,  
proszę Cię, otwórz szeroko moje serce, abym potrafił dostrzec Go na mojej drodze wiary. 

__________________________________________________________________________ 
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”, Edycja Świętego Pawła,  
autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE 

 

WYDARZENIA W PARAFII 
 

Wizyta duszpasterska – kolęda: Według polskiej tradycji od świąt Bożego Narodzenia kapłani odwiedzają 
domy parafian. Kolęda to czas wspólnej modlitwy, błogosławieństwa i rozmowy. Wszystkich parafian, 
którzy chcą zaprosić kapłana na wizytę kolędową prosimy o pobranie w zakrystii lub z tyłu kościoła po Mszy 
formularzy zgłoszeniowych i złożenie ich do księdza. Można też zgłosić wizytę telefonicznie lub emailowo 
podając imię i nazwisko, adres i proponowany czas wizyty. Po zebraniu zgłoszeń ksiądz skontaktuje się i 
umówi termin kolędy.  
 

Kolędowanie i opłatek parafialny: odbędzie się w Basildon 7 stycznia, niedziela po Mszy świętej o 12.30, 
w Southend 13 stycznia, sobota po Mszy świętej o 18.00 w sali parafialnej w Westcliff (prosimy o 
przyniesienie przekąsek i ciasta oraz zgłoszenie tego wcześniej do Izy: 07402099746) oraz w Chelmsford 28 
stycznia, niedziela w sali parafialnej po Mszy świętej o 16.00.  
 

Wiara i życie: W naszej parafii chcemy troszczyć się o żywą wiarę. Dlatego rozpoczęliśmy spotkania otwarte 
dla dorosłych: krótka konferencja, adoracja i rozmowy o życiu na podstawie Pisma świętego. Spotkania te 
odbywają się w kościele w Westcliff – najbliższe jest we środę 10 stycznia o 19.30 oraz w kościele w 
Chelmsford – najbliższe jest w niedzielę 14 stycznia bezpośrednio po Mszy o 16.00. Zapraszamy wszystkich 
dorosłych. 
 

INTENCJE MSZALNE 

6 STYCZNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 



 

KALENDARZ LITURGICZNY  

8 stycznia, poniedziałek Święto Chrztu Pańskiego 
 

SKŁADKA NIEDZIELNA – 31 GRUDNIA 2017 

WESTCLIFF SOUTHEND CHELMSFORD GIFT AID RAZEM: 

£ 32,86 £ 102,44 £ 46,50 £ 72,00 £ 253,80 
 

SAKRAMENT POKUTY 
Możliwość spowiedzi zawsze pół godziny 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, Email: southend@pcmew.org; Adres 
parafii (zamieszkanie proboszcza): 68 Marks Court, Southchurch Ave, Southend-On-Sea, SS1 2RJ; 
Strona internetowa: www.parafiasouthend.co.uk  
======================================================================== 
SŁOWO PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY „Kochać, nie zabijać!" 
(fragmenty): Każde dziecko potrzebuje miłości. Dziecko poczęte, choć rozwija się w łonie matki, nie jest 
własnością rodziców - jest powierzone ich trosce przez Boga. Niepełnosprawność czy choroba zawsze pozostaje 
tajemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i nasza wiara. Człowiek jednak nie ma prawa do decydowania o kresie 
życia na żadnym jego etapie, gdyż Panem życia i śmierci jest tylko Bóg! Wszyscy jesteśmy powołani do kochania i 
przyjmowania najsłabszych, a nie do ich zabijania. Zarówno wierzący jak i niewierzący są wezwani do ochrony 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie może być miejsca na zabijanie innych, a szczególnie 
niepełnosprawnych i chorych dzieci! To nie jest kwestia tylko światopoglądu czy religii, ale przede wszystkim 
nauki, która jednoznacznie wykazuje, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Niedawno do 
opinii publicznej dotarła wstrząsająca informacja o aborcji dziecka w 24. tygodniu życia. Dziecko przeżyło tę 
aborcję. Jednak, zamiast być otoczone opieką, zostało pozostawione samo sobie, aby zmarło i tak się stało. Takich 
nieludzkich praktyk jest w Polsce więcej. Trzeba się im zdecydowanie przeciwstawić! Nie wahajmy się zabierać 
głosu w imieniu tych, którzy sami bronić się jeszcze nie mogą! Dramatyczny paradoks współczesności polega na 
tym, że wielu dzieciom, które znajdują się dziś pod sercem matki, nie jest dane przyjść na świat. W majestacie 
polskiego prawa są one zabijane przed narodzeniem. Obecnie pozwala na to przepis ustawy umożliwiający 
pozbawianie życia poczętych dzieci w trzech przypadkach. Jednym z nich jest podejrzenie o nieuleczalną chorobę 
lub niepełnosprawność. Jest to aborcja z przyczyn eugenicznych. Według danych Ministerstwa Zdrowia z tego 
powodu wykonywanych jest 95 procent aborcji. Wśród nich większość stanowią dzieci z Zespołem Downa. Jeśli 
pozwolimy im się narodzić, będą żyć wśród nas, rozwijać się i obdarowywać nas swą miłością i zaufaniem. 
Pomimo niepełnosprawności mogą być cennymi członkami społeczności, choć zazwyczaj wymagają pomocy. 
Głęboko niemoralne jest prawo, oparte na przesłance eugenicznej, które pozwala takich ludzi zabijać! W Sejmie 
czeka projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję". Przewiduje on zniesienie możliwości aborcji eugenicznej. Polscy Biskupi 
popierają tę obywatelską inicjatywę jako krok do pełnej ochrony życia i apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o 
wyrażenie jej swego poparcia. Apelujemy też do sumień wszystkich posłów i senatorów, mając świadomość, że to 
od nich zależy decyzja, czy ustawa ta zostanie przyjęta. Zwracamy się do nich tym bardziej, gdyż wiemy, że 
większość z nich deklaruje wiarę i wierność wartościom chrześcijańskim. Jesteśmy przekonani, że 
parlamentarzyści postawią wartości moralne ponad partyjnymi kalkulacjami! Powszechnie znane jest 
przywiązanie Polaków do osoby św. Jana Pawła II. Dla zdecydowanej większości z nas jest on autorytetem. Sprawa 
obrony życia była jednym z najważniejszych wątków pontyfikatu Papieża Polaka. W 1999 r. w Łowiczu mówił: 

7 STYCZNIA, NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

9.00 SOUTHEND + Helena Domańska w 30 dzień po śmierci  
oraz + Edward Domański w 8 rocznicę śmierci 

12.30 BASILDON + Tadeusz Kuzar w 2 rocznicę śmierci 

16.00 CHELMSFORD + Julian Daukszewicz - Tata 

13 STYCZNIA, SOBOTA 

18.00 WESTCLIFF Intencja wolna 

14 STYCZNIA, NIEDZIELA 

9.00 SOUTHEND W intencji wszystkich, którzy wspierają rodzinę Aleksa Kulaszy 

16.00 CHELMSFORD Intencja wolna 



„zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy 
człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia!". Dajmy więc świadectwo wierności nauczaniu naszego 
świętego Rodaka i upomnijmy się o prawo do życia dla wszystkich poczętych dzieci! Pamiętajmy, że zamiast 
aborcji zawsze istnieje możliwość oddania dziecka do adopcji. 

 


