GAUDETE SUNDAY OF ADVENT (YEAR B) – 13TH DECEMBER 2020
My dear sisters and brothers in Christ

A man once had a conversation with God. He asked, "Lord, I have always wondered about
time. What is a thousand years like for you?" God answered, "For me a thousand years is like
a second." The man then asked, "What about money? What is a million pounds like for you?"
And God answered, "For me a million pounds is like a penny." The man became eager and
said, "Lord, could you give me one of those pennies?" God answered, "No problem, but you
will have to wait one second." St. Peter reminds us that God's time is different from ours.
"With the Lord," says St. Peter, "one day is like a thousand years and a thousand years like
one day." Then Peter exhorts us, he urges us to be patient because God is patient with us.
"The day of the Lord will come," he assures us. Patience is such an important virtue. It means
waiting, sacrificing some immediate satisfaction for the sake of a greater good. Impatience, on
the other hand, is the unwillingness to wait, wanting it all right now.
So many of our problems come from impatience.
This Advent I invite you to examine your conscience in terms of patience. When John baptized
people, "they acknowledged their sins." When you think about it, almost every sin involves a
lack of patience. For example, when I lost my temper, maybe flew into road rage - that showed
a glaring lack of patience. Stealing and cheating are also sins of impatience: Rather than working
hard, a person simply wants to grab things. And even sins like fornication, adultery,
pornography, cohabitation, and contraception are sins of impatience. Rather than respecting
God's plan for marriage and human sexuality, a person wants it all and he wants it now. As a
society - for about fifty years - we have been experimenting with cohabitation (living together)
and contraception (birth control). Contrary to all the promises, cohabitation and
contraception have not brought us strong, happy marriages. Just the opposite.
We need to return to the basics - and there is no virtue more basic than patience. It means
discipline, hard work, sacrifice, waiting for the right moment. Patience is difficult. Advent is a
time for precisely that - to learn patience. It is a season of "waiting in joyful hope." The Advent
Wreath (in its modern form) was invented to teach patience. A man named Johann Hinrich
Wichern (1808-1881) had founded a home for poor children in Hamburg. The children kept
asking him how many days were left until Christmas. As a response, he developed the Advent
Wreath with its candles to give the children some idea.
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We use the Advent Wreath for a similar purpose - to learn patience: To wait, not nervously,
but patiently. For sure, things sometimes seem dark, but the Advent Wreath says that the
light of Christ has come - and that it will grow. We need to learn God's time - to avoid those
sins of impatience that cause so much harm. If we wait patiently, he will give us every good
thing. Teach us, Lord, to wait patiently until the proper moment. Teach us, Lord, to wait in
joyful hope. Canon Mulholland
Monday 14 December-No Public Mass
Tuesday 15 December- Mass at 10am
& 7pm
Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 16 -Mass at 10am
Thursday 17- -Mass at 10am

The Solemnity of the Nativity
of our Lord Jesus Christ
Thursday 24th December
4pm & 6pm
8pm St Mary Magdalene’s
9pm Polish
11pm

Friday 18-Mass at 10am
Saturday 19-No public Mass in the
morning
Fourth Sunday of Advent Year B
Saturday 19th December - 4pm
Sunday 20th December
9.00am/11.00am/1.00pm/5.00pm
& 6.30pm.
10.30am St Mary Magdalene’s

Friday 25th December
9am & 11am
10am St Mary Magdalene’s
1pm & 3pm Polish
Saturday 26th December
Feast of St Stephen-12noon Polish
Feast of the Holy Family-4pm

Psalm: My soul rejoices in my God.
The parish warmly welcomes and congratulates Angela McKay who will be Baptised
and Confirmed and will share fully in the Holy Sacrifice of the Mass during the 4pm
Saturday Mass.

ANNIVERSARIES: Andy Birse, Tom Arklass, George Smillie, Leo Hickey
& Charlie Canning
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen

13.12.2020 – III Niedziela Adwentu B
Czy
znasz
Jezusa?
Jan mawiał, że przyszedł zaświadczyć o światłości. Czy można nie zauważyć światła? Rozmowa
z kapłanami i lewitami z Jerozolimy jest trudna do odczytania na przykład dla kogoś takiego
jak ja, dla kapłana, nawet dziś, po tylu wiekach. Pośród was stoi Ten, którego nie znacie!
Zastanawiam się, czy na pewno znam Jezusa Chrystusa i tę światłość, którą On w sobie
ukrywa? Czy jestem tym, którego On zna? Czy moja wiara w Niego jest tylko teologiczną
znajomością, czy osobistą przyjaźnią? Soren Kierkegaard napisał: „Kapłan powinien być
człowiekiem wierzącym. I to jak! Wierzący jest jak zakochany ze wszystkich zakochanych
najbardziej zakochany!”. Przyjaźń istnieje pomiędzy dwoma osobami, które się znają i nie
mają przed sobą żadnych tajemnic. Mają czas na to, by zwierzać się sobie ze wszystkiego i ich
wspólne tajemnice zbliżają je do siebie. Czy znał Jezusa Piotr, skoro w decydującym momencie
oznajmił: „Nie znam tego człowieka”? Głupie panny czekały aż do północy z lampami, a gdy
zdobyły już światło poznania, okazało się, że jest za późno i usłyszały: „Nie znam was!”. Można
się spóźnić z poznaniem Tego, który pośpieszył do nas, aby nas zbawić. Każda sekunda
decyduje o całej wieczności. Po incydencie z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie Jezus mówi
do Żydów: „Nie znacie Mnie ani mego Ojca”. Znać Jezusa to ocalać, wybawiać, a nie potępiać
albo niszczyć. Judasz znał miejsce za Cedronem, w którym Jezus modlił się z uczniami w
ogrodzie, ale nie napisano o nim, że znał Jezusa. Nie wystarczy się po prostu modlić, trzeba
modlitwę uczynić spotkaniem w miłości. Judasz przyszedł na miejsce modlitwy, by zdradzić
pocałunkiem. Myślę o tym czasami, gdy całuję ołtarz przed i po Mszy świętej. Do Samarytanki
Jezus rzekł: „o gdybyś znała Dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, który ci mówi: daj mi się napić!”.
Znać to pragnąć Ducha Świętego bardziej niż orzeźwiającej wody ze źródła, gdy słońce osłabia
wszelkie chęci i siły. Czy poznałem drogę światłości wiodącą do Ojca przez serce Syna tak
dogłębnie, że nie kieruję już mych stóp na mroczne bezdroża grzechu? Znać, czyli wpatrywać
się nieustannie i najgłębiej. Nie wszyscy widzieli Jezusa, gdy wstawszy z martwych, rozmawiał
z Magdaleną, najpierw zobaczyła Go miłość Magdaleny. Niektórzy zaś nie widzieli, ponieważ
mieli oczy na uwięzi. Jedynie oczy miłujących były otwarte w takiej mierze, w jakiej miłowali.
Nie kocha się idei ani dogmatu, tylko osobę, a żeby kochać, trzeba poznać. Jeśli mówię, że
znam, ale nużące jest dla mnie spożywanie wieczerzy eucharystycznej z Jezusem i nawet przez
chwilę nie uświadamiam sobie, ile Go to wszystko kosztowało; albo modląc się, przestaję być
świadomy i tego, co mówię, i do Kogo wypowiadam moje słowa, to czy ja w ogóle Go znam?
Fr Bogdan
Spowiedź
i
Msze
św.
Zapraszamy do udziału w polskich Mszach św. o godz. 1:00pm i 5:00pm. Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą św. od godz. 12:15pm, oraz o godz. 4:30 pm. Korzystajmy z Sakramentu
Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we Mszy św.
Spowiedź przedświąteczna
Zapraszam do udziału w spowiedzi przedświątecznej w środę 16 grudnia 2020 od godz. 6pm.
Proszę byśmy zaplanowali sobie ten czas na skorzystanie z tego ważnego sakramentu, który
pozwoli nam godnie i owocnie przygotować się na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i przyjęcie Bożej Dzieciny do swojego serca. Pamiętajmy, że nie ma świętowania jeśli wpierw
nie przygotujemy serca dla Tego, który ma się w naszym sercu narodzić. Bóg nie chce być w
stajni grzechu, bo grzech jest zawsze odrzucenie Boga tak jak odrzucili Go jemu współcześni.

Zatem świętowanie Świąt bez Boga jest czymś fikcyjnym i jednocześnie wielkim
nieporozumieniem pomimo przygotowanej wieczerzy wigilijnej, łamania się opłatkiem czy
zapalonej choinki. To wszystko jest tylko oprawą świąt i rzeczą zupełnie drugorzędną. Niech
naszemu przygotowaniu się do Sakramentu Pokuty towarzyszą słowa św. Pawła do
Rzymian: „…gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska…”. Nie
zapomnijmy zatem o tym najważniejszym spotkaniu z Chrystusem przebaczającym by
następnie móc się Nim cieszyć i radować w czasie Świąt.
Rachunek sumienia przed spowiedzią
Aby dobrze przygotować się do spowiedzi świętej należy zrobić rachunek sumienia bazując
na:
Dziesięciu Przykazaniach Bożych:
1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną/ 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga
twego nadaremno/ 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił/ 4. Czcij ojca swego i matkę swoją
/ 5. Nie zabijaj/ 6. Nie cudzołóż/ 7. Nie kradnij/ 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu/ 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego/ 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Pięciu Przykazaniach Kościelnych:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac
niekoniecznych./ 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. / 3.
Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię św./ 4. Posty nakazane
zachowywać, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach./ 5.
Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Siedmiu Grzechów Głównych:
1. Pycha./ 2. Chciwość./ 3. Nieczystość./ 4. Zazdrość./ 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu./
6. Gniew./ 7. Lenistwo. / Usiądźmy i w ciszy własnych serc zróbmy przed Bogiem dobry
rachunek sumienia.
Pięć warunków dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia./ 2. Żal za grzechy./ 3. Mocne postanowienie poprawy./ 4. Spowiedź
szczera./ 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.
Myśli ciągle ważne…
Co jeszcze mówiły dusze czyśćcowe na temat tego, czego należy lub nie należy uczyć w
szkołach?
Wspominały, że szkoła to nie jest dobre miejsce na edukację seksualną. To kwestia, za którą
odpowiedzialni są rodzice od momentu, gdy dziecko zacznie zadawać pytania. Taka edukacja
powinna się odbyć pod ich kierunkiem i staraniami, ponieważ dzieci uczą się wiernej miłości
wyłącznie od własnych rodziców. Znowu powiem, że oddaje się za dużo władzy świeckim
instytucjom, które NIE powinny się mieszać w nauczanie duchowych treści, takich jak miłość i
seks. Świeccy nauczyciele powinni trzymać się z dala od świętości, którą stanowi rodzina.
Również w tej kwestii internet i telewizja wyrządza współcześnie wiele szkody. Pokazuje
miłość jako pierwszy z brzegu produkt, który można skonsumować i wyrzucić. To jest wielkie

wypaczenie rzeczywistości i przez to ogromny grzech przeciwko prawdziwej miłości, a tym
samym przeciwko samemu Bogu!
Jak się Pani odniesie do wielu chrześcijańskich rodziców dobrej woli, którzy deklarują, że ich
dzieci powinny mieć wybór w kwestii religii, która będzie im pasowała, gdy dorosną, i taką
wolność wyboru im później dają? Tak postępując, ci rodzice pozwalają Szatanowi w świeckim
społeczeństwie odciągnąć dzieci od absolutnej prawdy o naszym kochającym Bogu. Który
kochający rodzic pozwala wybierać dziecku między jedzeniem, które odżywia i niesie zdrowie,
a takim, które mogłoby stopniowo je osłabić, truć i w końcu je zabić? Który rodzic dobrowolnie
pozwoliłby swoim dzieciom wzrastać bez miłości i ciepła? Rodzice, którzy tak mówią i
postępują, nigdy się nie modlili albo nawet nie są świadomi swojego własnego dobra, nie
dbają o nie, a jeśli mamy do czynienia z takim połączeniem, sam Bóg jest zepchnięty na
margines i bardzo cierpi z tego powodu. (Z książki: „Uwolnijcie nas stąd! napisanej przez Nicka
Eltza w rozmowie z Marią Simma, zmarłą w 2004 r. – wizjonerką i rozmówczynią z duszami
czyśćcowymi, która przekazuje ich przesłanie do dzisiejszego świata.)
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –
7pm. Po zakończonej adoracji Msza św. o godz. 7pm po angielsku. Podczas adoracji
Najświętszego Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od
godz. 6 – 6:50pm. Dodatkowo Sakrament spowiedzi po polsku jest jeszcze w każdą niedzielę
od godz. 12:15pm.

