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 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of CONFESSION
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& following 10am Mass
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 4pm (anticipated Sunday Mass)
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              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

Priests for 
Scotlandtland

A LIFE A LIFE 
WORTHWORTH
LIVINGLIVING

If you would like to 
learn more about 

becoming a priest - 
please contact 

Dunkeld Diocese’s 
Vocations Director 
Fr Mark Cassidy - 

01382 611282

My dear sisters 
and brothers 
in Christ,
Trinity Sunday celebrates the very nature 
of God: that He is one in his being and 
majesty, but eternally works in three 
perfect persons who are named Father, 
Son and Holy Spirit. 

Praying the sign of the Cross 

The Sign of the Cross signifies both the 
Cross and our own bodies. In Jesus, God 
took this body fully to himself. It then sig-
nifies (from top to bottom) the movement 
of God, in his Son, down to us, and (from 
left to right) the binding and driving, consol-
ing and reminding power of the Holy Spirit 
through world time. Finally, it is the plea for 
the blessing and the light of God on our own 
spirits, our hearts, and our hands, on all that 
we think, feel, and do. 

In the name of the Father, who created us,  
who loves us and will not let us be lost in 
eternity, And of the Son, in whom God gives 
himself,  in my life and in my body, in the 
world and its sufferings,  even down to the 
underworld, And of the Holy Spirit who 
unites them both  and consoles and guides us 
and binds us together with one another and 
with HIM, in the power of the resurrection.

Gospel Reading - St John 3.16-18 
Jesus said to Nicodemus: ‘God loved the 

world so much that he gave his only Son, so 
that everyone who believes in him may not 
be lost but may have eternal life. For God 
sent his Son into the world not to condemn 
the world, but so that through him the world 
might be saved. No one who believes in him 
will be condemned; but whoever refuses to 
believe is condemned already, because he 
has refused to believe in the name of God’s 
only Son.’

If we are made in the image and likeness 
of God ourselves there should be a reflection 
of the Trinitarian pattern of God’s life within 
us. That means that we can never be happy 
isolated from others, protecting ourselves 
from others, holding ourselves back self-
ishly from others. Unless we give ourselves 
in love, we can never be fully human. And 
unless we participate in the life of God’s peo-
ple, we can never be truly Christian either. 
Because Christianity is about building up the 
community of divine love which is called the 
Church.  If God is Trinity, then there really 
is no place for free-lance, lone-ranger Chris-
tians. We cannot contain God in our minds; 
but we can share in his life and love which 
has been poured into our hearts and which 
carries us into eternity.  To that Undivided 
Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit; be 
love, thanksgiving, praise and glory now and 
forevermore.   

Canon Mulholland



NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Najbardziej praktyczny dogmat                                                                                                                                           
Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. 

A jednocześnie jest A jednocześnie jest 
Ojcem, Synem i Duch-Ojcem, Synem i Duch-
em Świętym. Tajem-em Świętym. Tajem-
nica Trójcy Świętej. Ta nica Trójcy Świętej. Ta 
prawda wiary wydaje prawda wiary wydaje 
się zbyt trudna dla się zbyt trudna dla 
przeciętnego umysłu. przeciętnego umysłu. 
Co więcej, całkowicie Co więcej, całkowicie 
oderwana od życia. A oderwana od życia. A 
przecież czyniąc znak przecież czyniąc znak 
krzyża, powtarzamy: krzyża, powtarzamy: 
w imię Ojca i Syna, i w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. To Ducha Świętego. To 
najprostsze wyznanie najprostsze wyznanie 
wiary w Trójcę jest wiary w Trójcę jest 
zarazem modlitwą. zarazem modlitwą. 
Mówienie o Bogu musi Mówienie o Bogu musi 
łączyć się z mówie-łączyć się z mówie-
niem do Boga. Inaczej niem do Boga. Inaczej 
sprowadzimy Boga na sprowadzimy Boga na 
poziom stworzeń, które poziom stworzeń, które 
człowiek może dow-człowiek może dow-
olnie badać, mierzyć, olnie badać, mierzyć, 
opisywać. A Bóg po-opisywać. A Bóg po-
zostaje tajemnicą. Nie zostaje tajemnicą. Nie 
da się Go zamknąć da się Go zamknąć 

w pojęciach, w zda-w pojęciach, w zda-
niach, dogmatach, niach, dogmatach, 
opisać raz na zawsze. opisać raz na zawsze. 
Bóg tak umiłował Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego świat, że Syna swego 
dał, aby każdy, kto w dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał Niego wierzy, miał 
życie wieczne – pisze życie wieczne – pisze 
św. Jan. Jeśli możemy św. Jan. Jeśli możemy 
cokolwiek powiedzieć cokolwiek powiedzieć 
o tajemnicy Boga, to o tajemnicy Boga, to 
dlatego, że On sam dlatego, że On sam 
opowiedział nam o so-opowiedział nam o so-
bie, czyli objawił nam bie, czyli objawił nam 
siebie. Zrobił to jed-siebie. Zrobił to jed-
nak nie dla zaspokoje-nak nie dla zaspokoje-
nia naszej ciekawości, nia naszej ciekawości, 
ale po to, by się z ale po to, by się z 
nami zaprzyjaźnić, by nami zaprzyjaźnić, by 
zbudować więzy, które zbudować więzy, które 
mają moc ocalić od mają moc ocalić od 
śmierci. To, że Bóg jest śmierci. To, że Bóg jest 
tajemnicą, nie znaczy, tajemnicą, nie znaczy, 
że się przed nami ukry-że się przed nami ukry-
wa. Przeciwnie, daje wa. Przeciwnie, daje 
się poznać. Kluczem się poznać. Kluczem 
do Jego poznania jest do Jego poznania jest 

miłość, żywy kontakt z miłość, żywy kontakt z 
Nim. A kochać można Nim. A kochać można 
tylko to, co tajem-tylko to, co tajem-
nicze (Mały Książę). nicze (Mały Książę). 
To trochę tak jak z To trochę tak jak z 
poznawaniem drugiego poznawaniem drugiego 
człowieka. Ile trzeba człowieka. Ile trzeba 
czasu, cierpliwości, czasu, cierpliwości, 
wytrwałości, miłości, wytrwałości, miłości, 
aby poznać drugiego aby poznać drugiego 
człowieka! Beczkę soli człowieka! Beczkę soli 
trzeba zjeść. Ile trzeba trzeba zjeść. Ile trzeba 
czasu, cierpliwości, czasu, cierpliwości, 
wytrwałości, miłości, wytrwałości, miłości, 
aby poznać Boga? Jakie aby poznać Boga? Jakie 
jest znaczenie prawdy o jest znaczenie prawdy o 
Trójcy dla człowieka? Trójcy dla człowieka? 
Zasadnicze. Bóg jest Zasadnicze. Bóg jest 
wspólnotą Osób zjed-wspólnotą Osób zjed-
noczonych miłością. noczonych miłością. 
Każda z tych Osób jest Każda z tych Osób jest 
jedyna, niepowtarzalna. jedyna, niepowtarzalna. 
Jednocześnie jest sobą Jednocześnie jest sobą 
dzięki relacji z drugą dzięki relacji z drugą 
Osobą. We wnętrzu Osobą. We wnętrzu 
Boga trwa nieustanna Boga trwa nieustanna 
wymiana życia, dialog, wymiana życia, dialog, 

spotkanie. Z tej miłości spotkanie. Z tej miłości 
jest świat, ty i ja. Skoro jest świat, ty i ja. Skoro 
człowiek jest stwor-człowiek jest stwor-
zony na podobieństwo zony na podobieństwo 
zakochanych w sobie zakochanych w sobie 
Boskich Osób, to stąd Boskich Osób, to stąd 
wniosek: człowiek wniosek: człowiek 
staje się sobą, kiedy staje się sobą, kiedy 
buduje relacje z in-buduje relacje z in-
nymi, kiedy żyje z in-nymi, kiedy żyje z in-
nymi, dla innych, a nie nymi, dla innych, a nie 
wbrew czy przeciwko wbrew czy przeciwko 
innym. Każdy z nas innym. Każdy z nas 
jest jedyny, wyjątkowy, jest jedyny, wyjątkowy, 
ale ta niepowtarzalność ale ta niepowtarzalność 
każdej z ludzkich osób każdej z ludzkich osób 
ujawnia się, kształtuje ujawnia się, kształtuje 
w spotkaniu z drugim. w spotkaniu z drugim. 
Centrum mojego życia Centrum mojego życia 
nie jest we mnie, jest nie jest we mnie, jest 
poza mną. Z tajemnicy poza mną. Z tajemnicy 
Trójcy Świętej płynie Trójcy Świętej płynie 
proste przesłanie: proste przesłanie: 
kochaj! Buduj więzy kochaj! Buduj więzy 
z innymi, cierpliwie z innymi, cierpliwie 
pielęgnuj komunię pielęgnuj komunię 
osób w rodzinie, w osób w rodzinie, w 

społeczeństwie, w społeczeństwie, w 
Kościele. Nie wierz Kościele. Nie wierz 
ateiście Sartrowi, ateiście Sartrowi, 
który mówił, że piekło który mówił, że piekło 
to inni. Licząc tylko to inni. Licząc tylko 
na siebie, budujesz na siebie, budujesz 
twierdzę samotności i twierdzę samotności i 
niszczącego egoizmu. niszczącego egoizmu. 
Jak świętować niedzielę Jak świętować niedzielę 
Trójcy Świętej? Spójrz Trójcy Świętej? Spójrz 
głęboko w oczy swo-głęboko w oczy swo-
jej żonie, mężowi, jej żonie, mężowi, 
mamie, tacie, bratu, mamie, tacie, bratu, 
siostrze, narzeczonej, siostrze, narzeczonej, 
przyjacielowi. Usiądź przyjacielowi. Usiądź 
razem przy stole i razem przy stole i 
bądź dla nich. Po-bądź dla nich. Po-
rozmawiaj szczerze. rozmawiaj szczerze. 
Nie wstydź się mówić: Nie wstydź się mówić: 
kocham cię, tęsknię kocham cię, tęsknię 
za tobą, przepraszam, za tobą, przepraszam, 
dziękuję. Pomyśl, ile dziękuję. Pomyśl, ile 
zawdzięczasz innym. zawdzięczasz innym. 
Podziękuj Bogu Ojcu, Podziękuj Bogu Ojcu, 
Synowi, Duchowi.                                                                                                                           Synowi, Duchowi.                                                                                                                           

Fr BogdanFr Bogdan
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Trójca 
Przenajświętsza

Czyniąc znak krzyża, Czyniąc znak krzyża, 
dotykamy dłonią dotykamy dłonią 
czoła, piersi i ramion. czoła, piersi i ramion. 
Doty¬kając czoła, Doty¬kając czoła, 
poświęcamy Bogu poświęcamy Bogu 
nasze myśli i rozum. nasze myśli i rozum. 
Angażujemy się duch-Angażujemy się duch-
owo w wielkie dzieło owo w wielkie dzieło 
Bosko-ludzkie tu na Bosko-ludzkie tu na 
ziemi. Gdy rozum ziemi. Gdy rozum 
nie wystarcza, wtedy nie wystarcza, wtedy 
doskonali go i uzupełnia doskonali go i uzupełnia 
wiara. Dotykając piersi wiara. Dotykając piersi 
angażujemy swe serce, angażujemy swe serce, 
nasze uczucia, w dzieło nasze uczucia, w dzieło 
Bożego życia w nas, Bożego życia w nas, 
wokoło nas i przez wokoło nas i przez 
nas. Oddajemy Bogu nas. Oddajemy Bogu 
to, co człowiek ma to, co człowiek ma 
najwartościowszego i najwartościowszego i 
czego Bóg najbardziej czego Bóg najbardziej 
od nas pragnie. Da-od nas pragnie. Da-
jemy Mu naszą miłość. jemy Mu naszą miłość. 
Dotykając ramion Dotykając ramion 
wyrażamy gotowość wyrażamy gotowość 
potwierdzenia czynem potwierdzenia czynem 
tego, cośmy pozna-tego, cośmy pozna-
li i ukochali, w co li i ukochali, w co 
zaangażowaliśmy nasz zaangażowaliśmy nasz 
rozum, serce i wolę. rozum, serce i wolę. 
Oto skrót naszej wiary Oto skrót naszej wiary 
i naszego zadania tu i naszego zadania tu 
na ziemi. To wszystko na ziemi. To wszystko 
zawiera się w tych kilku zawiera się w tych kilku 
słowach i w tym jednym słowach i w tym jednym 
znaku. To jednocześnie znaku. To jednocześnie 
najpiękniejsza mod-najpiękniejsza mod-

litwa. Chodzi o litwa. Chodzi o 
to, by ją należycie to, by ją należycie 
rozumieć, prze¬żywać rozumieć, prze¬żywać 
i realizować. Czym jest i realizować. Czym jest 
dla mnie ten znak? Kim dla mnie ten znak? Kim 
jest dla mnie Trójca jest dla mnie Trójca 
Święta wŚwięta w

codziennym życiu? codziennym życiu? 
Czy życie moje jest re-Czy życie moje jest re-
alizowaniem tego sym-alizowaniem tego sym-
bolu wiary i miłości?bolu wiary i miłości?

Fr BogdanFr Bogdan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Msze św. – 
Intencje mszalne                                                                                                                                                                                                                                    
Pragnę poinformować Pragnę poinformować 
wszystkie te rodz-wszystkie te rodz-
iny, które zamówiły iny, które zamówiły 
intencje mszalne intencje mszalne 
za swoich drogich za swoich drogich 
zmarłych lub intencje zmarłych lub intencje 
rodzinne, że wszyst-rodzinne, że wszyst-
kie Msze św. w czasie kie Msze św. w czasie 
kiedy nasze kościoły kiedy nasze kościoły 
pozostają zamknięte są pozostają zamknięte są 
sprawowane w terminie sprawowane w terminie 
tak jak to było ustalone tak jak to było ustalone 
z członkami rodzin. z członkami rodzin. 
Poczawszy od 15 mar-Poczawszy od 15 mar-
ca 2020 r. aż do czasu ca 2020 r. aż do czasu 
kiedy  ponownie otwor-kiedy  ponownie otwor-
zymy nasze świątynie zymy nasze świątynie 
wszystkie zamówione wszystkie zamówione 
intecje mszalne są i intecje mszalne są i 
będą polecane Bogu będą polecane Bogu 
podczas Eucharystii w podczas Eucharystii w 
zamówionych konk-zamówionych konk-
retnych terminach.                                                                                                                                       retnych terminach.                                                                                                                                       
                           Fr Bogdan                           Fr Bogdan

Czerwiec – 
Miesiącem Serca 
Jezusowego

„…przy Sercu Jezu-„…przy Sercu Jezu-
sowym serce człowieka sowym serce człowieka 
uczy się poznawać, uczy się poznawać, 
jaki jest prawdziwy i jaki jest prawdziwy i 
jedyny sens jego życia jedyny sens jego życia 
i jego przeznaczenie: i jego przeznaczenie: 
przy Sercu Jezusowym przy Sercu Jezusowym 
serce człowieka nabiera serce człowieka nabiera 
zdolności miłowania”.zdolności miłowania”.

(św. Jan Paweł II) (św. Jan Paweł II) 
Czerwiec to  czas mod-Czerwiec to  czas mod-
litwy słowami Lita-litwy słowami Lita-
nii do Najświętszego nii do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Serca Pana Jezusa. 
W Kościele kult Ser-W Kościele kult Ser-
ca Jezusowego swój ca Jezusowego swój 
początek bierze w początek bierze w 
przebiciu Bożego Serca przebiciu Bożego Serca 
na krzyżu... Pierwszy-na krzyżu... Pierwszy-
mi, którzy uczcili to mi, którzy uczcili to 
Serce byli apostołowie Serce byli apostołowie 
oraz setnik przebijający oraz setnik przebijający 
bok Chrystusa. Ojcow-bok Chrystusa. Ojcow-
ie Kościoła i wierni w ie Kościoła i wierni w 
późniejszych wiekach, późniejszych wiekach, 
przede wszystkim przede wszystkim 
kontemplowali miłość kontemplowali miłość 
Chrystusa, miłość, Chrystusa, miłość, 
która zaprowadziła która zaprowadziła 
Go na krzyż. Wiek Go na krzyż. Wiek 
XVII wniósł nowe XVII wniósł nowe 
ożywienie kultu Ser-ożywienie kultu Ser-
ca Bożego kiedy to ca Bożego kiedy to 
Pan Jezus objawił św. Pan Jezus objawił św. 
Małgorzacie Marii Małgorzacie Marii 
Alacoque, że ,,gorące Alacoque, że ,,gorące 

pragnienie miłości ze pragnienie miłości ze 
strony ludzi skłoniło strony ludzi skłoniło 
Go do objawienia nam Go do objawienia nam 
swego Serca ze wszyst-swego Serca ze wszyst-
kimi jego bogactwami kimi jego bogactwami 
miłości, miłosierdzia, miłości, miłosierdzia, 
łaski, świętości i łaski, świętości i 
zbawienia, aby tych zbawienia, aby tych 
wszystkich, którzy wszystkich, którzy 
według swej możności według swej możności 
oddawać Mu będą hołd oddawać Mu będą hołd 
i szerzyć Jego cześć, i szerzyć Jego cześć, 
miłość i chwałę, ob-miłość i chwałę, ob-
ficie i hojnie obdarzy ficie i hojnie obdarzy 
tymi skarbami”. Ta tymi skarbami”. Ta 
ideowa uroczystość nie ideowa uroczystość nie 
cieszyła się początkowo cieszyła się początkowo 
przychylnością Stolicy przychylnością Stolicy 
Apostolskiej, która Apostolskiej, która 
po długiej zwłoce po długiej zwłoce 
wprowadziła ją do wprowadziła ją do 
liturgii w 1856 r. dla liturgii w 1856 r. dla 
Kościoła powszech-Kościoła powszech-
nego. Dopiero papież nego. Dopiero papież 
Pius XII w setną Pius XII w setną 
rocznicę wprowadze-rocznicę wprowadze-
nia kultu liturgicznego nia kultu liturgicznego 
Najświętszego Serca Najświętszego Serca 
Jezusowego, w 1956 r. Jezusowego, w 1956 r. 
napisał: “Jest naszym napisał: “Jest naszym 
gorącym życzeniem, gorącym życzeniem, 
aby kult Najświętszego aby kult Najświętszego 
Serca Jezusowego stał Serca Jezusowego stał 
się sztandarem jedności, się sztandarem jedności, 
zbawienia i pokoju dla zbawienia i pokoju dla 
wszystkich chrześcijan. wszystkich chrześcijan. 
Zadaniem tego kul-Zadaniem tego kul-
tu jest przypomnieć tu jest przypomnieć 
nam akt najwyższej nam akt najwyższej 

miłości, w której Zba-miłości, w której Zba-
wiciel wydał wszystkie wiciel wydał wszystkie 
bogactwa swego Serca, bogactwa swego Serca, 
by zostać z nami aż by zostać z nami aż 
do końca wieków”. W do końca wieków”. W 
Polsce nabożeństwa Polsce nabożeństwa 
ku czci Najświętszego ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa Serca Pana Jezusa 
były znane najpierw w były znane najpierw w 
klasztorach Wizytek w klasztorach Wizytek w 
Warszawie, Krakow-Warszawie, Krakow-
ie i Lublinie. Potem ie i Lublinie. Potem 
zostały zaaprobow-zostały zaaprobow-
ane przez biskupa Lu-ane przez biskupa Lu-
blina i polecone do blina i polecone do 
odprawiania w jego odprawiania w jego 
diecezji. Następnie diecezji. Następnie 
rozprzestrzeniły się na rozprzestrzeniły się na 
terenie całego kraju. terenie całego kraju. 

Wiara plus na-
dzieja to furtka...

Mówimy: kochaj, Mówimy: kochaj, 
bąbądź usłużny, pomagaj, dź usłużny, pomagaj, 
uśmiechaj się. Ro-uśmiechaj się. Ro-
bimy z Miłości gładką, bimy z Miłości gładką, 
grzeczną, ulizaną cnotę. grzeczną, ulizaną cnotę. 
Gdyby Miłość była ty-Gdyby Miłość była ty-
lko otwarciem się na lko otwarciem się na 
drugiego człowieka, drugiego człowieka, 
byłaby uprzejmością. byłaby uprzejmością. 
Gdyby była tylko Gdyby była tylko 
sielanką, radością, sielanką, radością, 
szczęściem, byłaby szczęściem, byłaby 
Miłością opłaconą Miłością opłaconą 
od razu. Prawdziwa od razu. Prawdziwa 
Miłość to ta, która Miłość to ta, która 
naprawdę boli i jest naprawdę boli i jest 
zupełnie bezinteresow-zupełnie bezinteresow-
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For today’s liturgy
Exodus 34:4-6, 8-9 - 
Moses goes up Mt Sinai as the Lord had com-
manded, and proclaims God “.. a God of ten-
derness and compassion, slow to anger, rich in 
kindness and faithfulness” - he begs God to be 
with his people.

Psalm: Daniel 3 - 
To you glory and praise forever more.

II Corinthians 13:11-13 - 
Be united .. live in peace ... The grace of the 
Lord Jesus Christ, the love of God and the fel-
lowship of the Holy Spirit be with you.

Gospel: John 3:16-18 - 
God loved the world so much that he gave his 
only-begotten son so that everyone who be-
lieves in him may have eternal life.

Collections and 
other donations

Following requests from many pa-
rishioners around the Diocese wishing 
to continue to make their weekly offer-
ing to their parishes, the Diocese has, in 
partnership with the company, PAYA-
GROUP, established an online portal to 
allow for donations by card payment to 
your parish at any time. 

Parishioners who are UK tax payers 
will also be able to gift aid their donation 
by completion of an online declaration. 

If you already make your contribu-
tions using a Standing Order - this 
remains the best way. For those who 

would wish to set up a standing order 
- please contact Canon Mulholland 
for the parish bank account details

The new portal is available through 
the diocesan website, and is a complete-
ly secure way to give to individual par-
ishes, as well as to some of the Diocesan 
Funds as you will see. The DONATE 
BUTTON is now be a permanent fea-
ture on the diocesan website

www.dunkelddiocese.co.uk 

Prayers
In your charity, please pray for the repose of the 
souls of those who have died recently and for all 
whose anniversaries occur about this time.

RECENTLY DEAD: Anne McAleary.

ANNIVERSARIES: George O’Brien, Thomas 
McDermott, Guiseppe Giulianotti and Maggie 
Canning.

Fidelium animae, per misericordiam Dei, requi-
escant in pace. Amen.

na. Można mówić o na. Można mówić o 
trzech rodzajach Miłości: trzech rodzajach Miłości: 
grzesznej, dobrej i grzesznej, dobrej i 
prawdziwej. Grzeszna prawdziwej. Grzeszna 
jest wtedy, kiedy ktoś jest wtedy, kiedy ktoś 
Miłość wyzyskuje dla Miłość wyzyskuje dla 
siebie. Dobra, kiedy siebie. Dobra, kiedy 
kocha, ale pragnie też kocha, ale pragnie też 
Miłości dla siebie. Ko-Miłości dla siebie. Ko-
cham, ale uśmiechnij się cham, ale uśmiechnij się 
do mnie; kocham, ale i ty do mnie; kocham, ale i ty 
mnie kochaj. Prawdziwej mnie kochaj. Prawdziwej 
Miłości uczy sam Jezus. Miłości uczy sam Jezus. 
Miłość prawdziwa jest Miłość prawdziwa jest 
bezinteresowna. Rzucam bezinteresowna. Rzucam 
się w paszczę drugich, się w paszczę drugich, 
przekreślam samego sie-przekreślam samego sie-
bie, idę na śmierć, dlat-bie, idę na śmierć, dlat-
ego że kocham. Miłość, ego że kocham. Miłość, 
która jest bólem. Jeżeli która jest bólem. Jeżeli 
takiej Miłości szukamy takiej Miłości szukamy 
– szukamy samego Boga.– szukamy samego Boga.

Słowo Duszpas-
terza…
Umiłowani w 
Chrystusie Panu!

Rozpoczęliśmy kolejny Rozpoczęliśmy kolejny 
mmiesiąc naszego trudne-iesiąc naszego trudne-
go okresu walki z Coro-go okresu walki z Coro-
navirusem (Covid-19) navirusem (Covid-19) 
i po prawie już trzech i po prawie już trzech 
miesiącach przychodzi miesiącach przychodzi 
refleksja i pytanie kiedy refleksja i pytanie kiedy 
wreszcie nasze życie wreszcie nasze życie 
wroci do stanu normal-wroci do stanu normal-
nego. Kiedy wrócimy nego. Kiedy wrócimy 
do pracy, do szkół, kiedy do pracy, do szkół, kiedy 
do kościołów, do podro-do kościołów, do podro-
zowania itd. I to pytanie zowania itd. I to pytanie 
ciągle pozostaje zawi-ciągle pozostaje zawi-
eszone w próżni i ciągle eszone w próżni i ciągle 
pozostaje bez odpow-pozostaje bez odpow-
iedzi, którą chcielibyśmy iedzi, którą chcielibyśmy 
już znać. Wszyscy jed-już znać. Wszyscy jed-
nym głosem mówimy, nym głosem mówimy, 
że trudo tak żyć w tym że trudo tak żyć w tym 
gąszczu ograniczeń i bez gąszczu ograniczeń i bez 
planów na przyszłość. planów na przyszłość. 

Coraz więcej z Was pyta Coraz więcej z Was pyta 
mnie kiedy wrócimy mnie kiedy wrócimy 
do naszych kościołow do naszych kościołow 
i życia liturgicznego. i życia liturgicznego. 
Kiedy nasze dzieci Kiedy nasze dzieci 
będą wreszcie mogły będą wreszcie mogły 
przystąpić do up-przystąpić do up-
ragnionej I Komunii św., ragnionej I Komunii św., 
kiedy nowo-narodzeni kiedy nowo-narodzeni 
doczekają się Sakrmentu doczekają się Sakrmentu 
Chrztu św. a nasi zmarli Chrztu św. a nasi zmarli 
będą mogli doczekać się będą mogli doczekać się 
godziwego pożegnania i godziwego pożegnania i 
pochówku. Kiedy będzie pochówku. Kiedy będzie 
mogło spłynąć na nas mogło spłynąć na nas 
Boże miłosierdzie w Boże miłosierdzie w 
Sakramencie Pokuty Sakramencie Pokuty 
a Eucharystia będzie a Eucharystia będzie 
znów naszym rzeczy-znów naszym rzeczy-
wistym spotkaniem z wistym spotkaniem z 
Bogiem i umocnieniem Bogiem i umocnieniem 
duszy ludzkiej. Kiedy duszy ludzkiej. Kiedy 
to wszystko wróci do to wszystko wróci do 
normalności? Myślę, normalności? Myślę, 
że na chwilę obecną nie że na chwilę obecną nie 
ma takiej osoby, która ma takiej osoby, która 
mogłaby nas zapewnić mogłaby nas zapewnić 
kiedy to nastąpi. Dlatego kiedy to nastąpi. Dlatego 
my ludzie wierzacy wie-my ludzie wierzacy wie-
my, że  nic na tym świecie my, że  nic na tym świecie 
nie dzieje się bez inter-nie dzieje się bez inter-
wencji i woli Bożej. Nam wencji i woli Bożej. Nam 
się ten czas już dłuży, ale się ten czas już dłuży, ale 
dla Pana Boga tysiąc dla Pana Boga tysiąc 
lat jest jak jeden dzień. lat jest jak jeden dzień. 
Dlatego musimy Mu Dlatego musimy Mu 
dalej ufać i wierzyć, że w dalej ufać i wierzyć, że w 
końcu ten dzień nastąpi, końcu ten dzień nastąpi, 
a ten trudny czas jest a ten trudny czas jest 
nam dany w konkretnej nam dany w konkretnej 
sprawie. Nasze kościoły sprawie. Nasze kościoły 
choć zamknięte teraz choć zamknięte teraz 
przeniesione zostały przeniesione zostały 
do waszych domów i do waszych domów i 
każda nawet najmniejsza każda nawet najmniejsza 
Rodzina teraz jest tym Rodzina teraz jest tym 
Kościołem, gdzie ojciec Kościołem, gdzie ojciec 
i matka są w nim sza-i matka są w nim sza-
farzami liturgii poprzez farzami liturgii poprzez 
modlitwę, służbę, troskę modlitwę, służbę, troskę 

o najmłodszych i tych o najmłodszych i tych 
najbardzej wrażliwych. najbardzej wrażliwych. 
Dlatego proszę Was Dlatego proszę Was 
wszytkich by w tych wszytkich by w tych 
waszych Domowych waszych Domowych 
Kościołach dalej tętniło Kościołach dalej tętniło 
życie religijne wraz z życie religijne wraz z 
niedzielną Mszą św. niedzielną Mszą św. 
oglądaną na ekranach oglądaną na ekranach 
telwizorow czy kom-telwizorow czy kom-
puterów, nich dalej puterów, nich dalej 
będzie pielęgnowana będzie pielęgnowana 
codzienna rodzinna mod-codzienna rodzinna mod-
litwa, niech ta tęsknota litwa, niech ta tęsknota 
za Bogiem i Jego sakra-za Bogiem i Jego sakra-
mentami jeszcze bardziej mentami jeszcze bardziej 
pogłębia Wasze życie pogłębia Wasze życie 
wewnętrzne. To wszyst-wewnętrzne. To wszyst-
ko ma nam pomóc ko ma nam pomóc 
przetrwać ten trudny przetrwać ten trudny 
okres byśmy z niego okres byśmy z niego 
wyszli silniejsi i bardziej wyszli silniejsi i bardziej 
kochający Boga i byli za kochający Boga i byli za 
nim stęsknieni. Tylko w nim stęsknieni. Tylko w 
takim pogłębionym życiu takim pogłębionym życiu 
z Bogiem ta epidemia nie z Bogiem ta epidemia nie 
uczyni żadnego uszcz-uczyni żadnego uszcz-
erbku w naszej relacji erbku w naszej relacji 
z kochającym nas Je-z kochającym nas Je-
zusem. Na chwilę obecną zusem. Na chwilę obecną 
nie mamy żadnych spre-nie mamy żadnych spre-
cyzowanych informacji cyzowanych informacji 
ze strony Episkopatu ze strony Episkopatu 
Szkocji kiedy otwor-Szkocji kiedy otwor-
zymy nasze świątynie. zymy nasze świątynie. 
Będzie to na pewno Będzie to na pewno 
pewien proces, że na-pewien proces, że na-
jpierw otworzymy je do jpierw otworzymy je do 
celów adoracji i prywat-celów adoracji i prywat-
nej modlitwy, następnie nej modlitwy, następnie 
do ograniczonej liczby do ograniczonej liczby 
wiernych by w końcu wiernych by w końcu 
udostępnić dla wszyst-udostępnić dla wszyst-
kich wiernych. Pierwsze kich wiernych. Pierwsze 
Komunie św. naszych Komunie św. naszych 
dzieci z pewnością nie dzieci z pewnością nie 
będą wcześniej jak po będą wcześniej jak po 
wakacjach. Przy tej oka-wakacjach. Przy tej oka-
zji pozdrawiam wszyst-zji pozdrawiam wszyst-
kie dzieci z klasy ko-kie dzieci z klasy ko-

munijnej, myślę o Was i munijnej, myślę o Was i 
zapewniam Was o mojej zapewniam Was o mojej 
pamięci w modlitwie pamięci w modlitwie 
codziennej. Ogarniam codziennej. Ogarniam 
również swoją modlitwą również swoją modlitwą 
całą naszą polską całą naszą polską 
wspólnotę parafialną i wspólnotę parafialną i 
proszę Boga razem z proszę Boga razem z 
Wami byśmy jak najszyb-Wami byśmy jak najszyb-
ciej mogli się spotkać na ciej mogli się spotkać na 
wspólnym celebrowaniu wspólnym celebrowaniu 
sakramentów św. i mogli sakramentów św. i mogli 
cieszyć się sobą. Na ten cieszyć się sobą. Na ten 
trudny okres wszystkich trudny okres wszystkich 
Was i wasze Rodziny Was i wasze Rodziny 
niech błogoslawi Bóg niech błogoslawi Bóg 
wszechmogący: Ojciec wszechmogący: Ojciec 
i Syn i Duch Święty. i Syn i Duch Święty. 
Amen.Amen.

    
Fr Bogdan  Fr Bogdan  


