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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Święto	Chrztu	Pańskiego	(C)	
	

1	Czytanie:	Iz	42,1-4.6-7;	Psalm	29;	2	Czytanie:	Dz	10,34-38;	Ewangelia:	Łk	3,15-16.21-22	
	

Gdy	lud	oczekiwał	z	napięciem	i	wszyscy	snuli	domysły	w	sercach	co	do	Jana,	
czy	nie	 jest	 on	Mesjaszem,	on	 tak	przemówił	do	wszystkich:	 „Ja	was	 chrzczę	
wodą;	 lecz	 idzie	mocniejszy	ode	mnie,	któremu	nie	 jestem	godzien	rozwiązać	
rzemyka	u	sandałów.	On	chrzcić	was	będzie	Duchem	Świętym	i	ogniem”.	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”. 
	

Konsekwentni	w	wypełnianiu	misji		
	

Wyrazista	osobowość	Jana	Chrzciciela	i	oddanie,	z	jakim	wypełniał	swoją	misję,	mogły	w	wielu	zrodzić	
myśl,	że	to	on	jest	zapowiadanym	Mesjaszem.	Lecz	Jan	cierpliwie	wyjaśniał:	–	Czekamy	na	Tego,	który	
będzie	 „chrzcił	 Duchem	 Świętym	 i	 ogniem”	 (Łk	3,	 16).	 Kiedy	więc	 Jezus	 staje	 przed	 nim	w	wodach	
Jordanu,	Jan	jest	bardzo	przejęty.	Wie,	że	Jezus	nie	potrzebuje	chrztu	pokuty,	którego	on	udziela,	bo	jest	
bez	grzechu,	pełen	Bożego	Ducha.	Jednak	konsekwentnie	i	do	końca	wypełnia	misję,	jaką	otrzymał	od	
Boga.	Jest	też	świadkiem,	jak	Syn	Boży	przychodzi	wypełnić	misję	powierzoną	przez	Ojca.	Jezus	zniża	
się	do	mnie,	bierze	na	siebie	wszystkie	moje	grzechy	i	słabości.	W	wodach	chrztu	pokazuje	mi	drogę	
mojego	odrodzenia.	Wskazuje,	 że	 również	do	mnie	odnoszą	się	 słowa	Ojca:	 „Ty	 jesteś	moje	dziecko	
umiłowane,	w	tobie	mam	upodobanie”.	Nie	jestem	zatem	zdany	wyłącznie	na	siebie.	
	

Dziękuję	Ci,	Ojcze	pełen	miłości!		
Patrząc	na	siebie,	nie	znajduję	żadnego	motywu,		
ale	wiem,	że	jestem	Twoim	umiłowanym	dzieckiem.		

__________________________________________________________________________	
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	 odbyło	 się	 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!		
	

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.		
	

Zebranie	Rady	Parafialnej:	Odbędzie	się	19	stycznia	o	15.30	na	plebanii.		
	

Spotkanie	modlitewne:	Odbędzie	się	26	stycznia	po	Mszy	świętej	wieczornej	w	kościele	na	Westcliff.	
Zapraszamy	wszystkich	dorosłych,	którzy	chcą	umacniać	swoją	wiarę.		
	

	



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	
12	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 Za	Joannę	w	50	rocznicę	urodzin	
13	STYCZNIA,	NIEDZIELA,	ŚWIĘTO	CHRZTU	PAŃSKIEGO	
9.00	 SOUTHEND	 Za	Kazimierza	Mirgę	w	3	rocznicę	urodzin		

oraz	za	+	Józef	Ciureja 
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
19	STYCZNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 +	Wojciech	Roman	w	2	rocznicę	śmierci	
20	STYCZNIA,	NIEDZIELA	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Za	Zoe	z	okazji	chrztu	świętego	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	6	STYCZNIA	2018	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 BASILDON	 RAZEM:	
£	53,72 £	88,80	 £	42,90	 £	120,28	 £	305,70	
	

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, co zachodzi we Chrzcie, którego za chwilę udzielę waszym 
dzieciom?  Zachodzi właśnie to: zostaną zjednoczone w sposób głęboki i na zawsze z 
Jezusem, zanurzone w tajemnicę Jego śmierci, która jest źródłem życia, aby mieć udział w 
Jego zmartwychwstaniu, by narodzić się na nowo do nowego życia. To jest właśnie cud, 
jaki powtarza się dziś także dla waszych dzieci: otrzymując chrzest rodzą się na nowo jako 
dzieci Boże, jako uczestnicy synowskiej relacji Jezusa z Ojcem, zdolni, by zwracać się do 
Boga nazywając Go z pełną ufnością: „Abba, Ojcze! Włączone w tę relację i uwolnione od 

grzechu pierworodnego, stają się żywymi członkami jednego ciała, którym jest Kościół i stają się zdolne, by w 
pełni żyć swoim powołaniem do świętości, tak, aby odziedziczyć życie wieczne, uzyskane dla nas przez 
zmartwychwstanie Jezusa. 
 

 

fragment homilii papieża Benedykta XVI  
w Święto Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 2013 roku 


