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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Uroczystość	Objawienia	Pańskiego	(C)	
	

1	Czytanie:	Iz	60,1-6;	Psalm	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. 
	

Szukać	Boga	z	pasją		
	

Niejeden	 na	 ich	 miejscu	 by	 się	 zniechęcił.	 Wszystko	 sprzeciwia	 się	 tym	 mądrym	 ludziom.	 Aby	
doświadczyć	radości	z	odnalezienia	gwiazdy,	potrzeba	niezwykłej	wytrwałości.	Odtąd	z	pasją	mędrcy	
poszukują	Nowonarodzonego.	Nie	zadowalają	się	tym,	co	już	w	życiu	osiągnęli.	Podobnie	jak	Abraham	
opuszczają	swój	kraj,	jednak	zmierzają	już	nie	ku	Ziemi	Obiecanej,	lecz	ku	Synowi	Bożemu.	Porzucają	
ciasnotę	przyzwyczajeń	i	wyruszają	w	drogę,	nie	zważając	na	czekające	ich	trudności.	Ich	zdolność	do	
wyrzeczeń	 płynie	 z	 umiłowania	 Prawdy.	 Ci	 poganie	 stają	 się	 wzorem	 posłuszeństwa	 Bożym	
natchnieniom.	Poszukiwanie	Boga	poszerza	horyzonty	życia	i	napełnia	serce	głęboką	radością,	która	
pozwala	zapomnieć	o	poniesionych	trudach.	Mędrcy	przynieśli	cenne	dary,	ale	odeszli	o	wiele	bardziej	
obdarowani.	
	

Pomóż	mi,	Panie,	opuścić	ciasnotę	mego	wnętrza,		
abym	jak	Abraham	i	trzech	mędrców		
z	pasją	poszukiwał	Prawdy.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 We	 wszystkich	 ośrodkach	 parafialnych	 pielęgnujemy	
polskie	tradycje	bożonarodzeniowe.	6	stycznia	po	Mszy	o	12.30	w	Basildon	wspólne	kolędowanie.	12	
stycznia	po	Mszy	o	18.00	w	kościele	w	Westcliff	będą	jasełka	przygotowane	przez	dzieci	oraz	opłatek	i	
kolędowanie.	27	stycznia	po	Mszy	o	16.00	w	Chelmsford	będzie	opłatek	 i	kolędowanie.	Zapraszamy	
wszystkich	parafian.		
	

Wizyta	 duszpasterska:	 Można	 zgłaszać	 terminy	 wizyty	 kapłana	 w	 domach.	 Z	 tyłu	 kościoła	 są	
przygotowane	 formularze.	 Inny	 sposób	 zgłoszenia	 to	 email	 lub	 telefon.	 W	 okresie	 świąt	 Bożego	
Narodzenia	polskim	zwyczajem	księża	odwiedzają	rodziny,	aby	je	pobłogosławić	oraz	wspólnie	modlić	
się	i	rozmawiać.	Odwiedziny	potrwają	do	końca	lutego.		
	

I	 sobota	 i	 spotkanie	 róż	 różańcowych:	W	 każdą	 pierwszą	 sobotę	 o	 17.30	 modlitwa	 różańcowa	
prowadzona	 przez	 róże	 parafialne.	 W	 czasie	 Mszy	 świętej	 kazanie	 poświęcone	 osobie	 Maryi.	
Zapraszamy	wszystkich!	Od	17.00	możliwość	spowiedzi	świętej.		
	

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	19	stycznia.			
	

MSZE	ŚWIĘTE	NIEDZIELNE	I	ŚWIĄTECZNE	
SOBOTA	18.00	 Our	Lady	Help	Of	Christians	And	St	Helen	Church,		

27	Milton	Road,	Westcliff-on-Sea,	SS0	7JP	
NIEDZIELA	9.00	 The	Sacred	Heart	Church,		

418	Southchurch	Road,	Southend-on-Sea,	SS1	2QB	
1	NIEDZIELA		MIESIĄCA	12.30	 The	Most	Holy	Trinity	Church,		

71	Wickhay,	Basildon,	SS15	5AD	
NIEDZIELA	16.00	 Our	Lady	Immaculate,		

New	London	Road,	Chelmsford,	CM2	0RG	
NIEKTÓRE	ŚWIĘTA	 St	John	Fisher	

2	Manners	Way,	Prittlewell,	SS2	6PT	
	

INTENCJE	MSZALNE	
5	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
6	STYCZNIA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGO	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Ewę	Siemianowicz	w	10	rocznicę	urodzin		

o	Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	
12.30	 BASILDON	 +	Genowefa	i	Bronisław	Kot	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
12	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Joannę	w	50	rocznicę	urodzin	
13	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna 
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	30	GRUDNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	40,64 £	97,68	 £	80,80	 £	219,12	
	

SKŁADKA–	1	STYCZNIA	2019,	PRITTLEWELL:	£	117,70	
	

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 bracia i siostry, również i my przypatrzmy się w duchu obrazowi pokłonu Mędrców. Zawiera on 
wymagające i zawsze aktualne przesłanie. Wymagające i zawsze aktualne przede wszystkim dla Kościoła, 
który odzwierciedla Maryję i powołany jest, by ukazywać ludziom Jezusa — nic więcej, tylko Jezusa. On jest 
bowiem wszystkim, a Kościół istnieje tylko po to, by trwać w jedności z Nim i przedstawiać Go światu. Niech 
Matka Słowa Wcielonego pomoże nam być posłusznymi uczniami Jej Syna, światłości narodów. Przykład 
tamtych Mędrców jest zaproszeniem dla dzisiejszych Mędrców, by otwarli umysły i serca na Chrystusa i 
ofiarowali Mu w darze swoje poszukiwanie. Im wszystkim, a także wszystkim ludziom naszych czasów 
chciałbym dziś powtórzyć: nie bójcie się światłości Chrystusa! Jego światłość to blask prawdy. Wszystkie 
narody ziemi — pozwólcie, by was oświecił, pozwólcie, by otoczył was swoją miłością, a znajdziecie drogę 
wiodącą do pokoju. Amen. 
 

 

fragment homilii papieża Benedykta XVI  
w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2007 roku 


