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2nd Sunday of Advent (Year B) - 6th December 2020 

 
My dear sisters and brothers in Christ 

It is good to wait with silence for the salvation of God (Lamentations. 3:26)

Who had the first Advent? It was Our Lady. She 
can also help us to wait for the memorial of the 
birth of our Emmanuel and improve our 
Advent. To help us to truly become one with 
Jesus like her. Simply put, become holy; to be 
full of grace like her. As She said to St Gabriel 
“Be it be done unto me according to your 
word.” This is the fullness of time that St. Paul 
talks about and as the Church’s liturgy assures 
us that, Mary is the “dawn” of Christ’s “perfect 
day,” then her freedom from sin is the first 
bright ray of that glorious dawn.  So, Jesus who 
is, God-with-us her precious Son, is with us 
because He shares our nature, a human body 
with bones and muscles, and a human soul with 
intellect and will. If, she were not silent, how 
could she ponder anything in her heart. No 
doubt, she recalled the lessons she had learnt as 
a little girl in the Temple, when she heard these 
words “Be still and see that I am God; I will be 
exalted among the nations, and I will be exalted 
in the earth.” (Psalms 45:11)  The most sacred 
part of the Mass takes place in total silence. One 
should be able to hear a pin drop. That the 
Incarnate Word descends upon the altar amid 
this intense and fruitful silence recalls those 
inspired words the Church applies to the 
Nativity: “For while all things were in quiet 
silence, and the night was in the midst of her 
course, Thy Almighty word leaped down from 
heaven from thy royal throne” (Wisdom 18:14-
15). Our Lady appeared to Alphonse 
Ratisbonne in Rome, a non-believer who was 
suddenly and dramatically converted by the 
silent Virgin. As he later testified, “She did not 
speak, but I understood everything.” One of the 

great parts of our Christian faith is silence. For 
Silence gives us an opportunity to be in His 
presence and hear Him. Silence is necessary for 
an interior life. A noisy life drowns out the two 
voices that are most necessary, they can be 
demanding, but they are amazing too: the voice 
of God, and the voice of conscience.  We are 
uncomfortable with silence, even though when 
we were in the womb it was our comfort and 
when we put our children to sleep, silence is our 
joy. If we want this treasure again, Our Lady 
can help us. What can we do? Try to find some 
time in the day to be silent, use the phone less. 
In church try to be silent before Mass, teach 
your children that Church is a silent place where 
all our friends and family come to talk to Jesus. 
Talking to our neighbours is for after Mass. At 
Holy Communion remember to let Mary be in 
our Communion, the more Jesus, will be 
glorified in our life; the more we humble 
ourselves and listen to Jesus and spend time in 
Adoration.  Our Lady who is with us in peace 
and silence will let us see her Son and lead us 
out of the darkness we sometimes find 
ourselves in. Come to confession this Advent 
with an open heart. Come to  the Solemnity of 
the Immaculate Conception in honour of Our 
Lady to see, taste and feel the presence of Her 
Son, the one we look forward to welcoming this 
Christmas as we straighten up the manger of our 
hearts. Our Lady of Silence pray for us! 

Canon Mulholland 

 



 
 

LOCKDOWN LEARNING 
This year we commence ‘Year B’ in the Lectionary cycle, reading predominantly from         

St Mark’s Gospel at Sunday Mass. Why not prepare by listening to Biblical Scholar                       
Fr Henry Wansborough osb give an accessible introduction to this Gospel on YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=FCAvwuJAq8Q 

 

RECENTLY DEAD: John Frazer & Kathleen Mackle.                                        
ANNIVERSARIES: Ian Millar, Mary Millar, Santucci Family.  
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

Monday 07 December-No Public Mass  

Tuesday 08 December-Immaculate 
Conception 10am & 7pm                                   
Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 09-Mass at 10am 

Thursday 10-Our Lady of Loreto -Mass 
at 10am 

Friday 11-Mass at 10am 

Saturday 12-No public Mass in the 
morning 

Gaudete Sunday of Advent Year B 

Saturday 13th December - 4pm 

Sunday 14th December -
9.00am/11.00am/1.00pm/5.00pm & 
6.30pm. 

10.30am St Mary Magdalene’s 

Bookings for Christmas Masses will open 
at 9am on Monday 7th December. To 
ensure everyone gets a place at these 
Masses, please only book when you are 
absolutely sure that you will be present. 
 

The Solemnity of the Nativity                              
of our Lord Jesus Christ   

 
       Thursday 24th December 

4pm 

6pm 

8pm St Mary Magdalene’s 

9pm Polish 

11pm 

Friday 25th December 

9am 

10am St Mary Magdalene’s 

11am 

1pm- Polish 

3pm Polish 

Saturday 26th December 

Feast of St Stephen-12noon Polish 

Feast of the Holy Family -4pm

Psalm: Let us see, O Lord, your mercy and give us your saving help. 

  



 
 

06.12.2020 – II Niedziela Adwentu B 

 
Dzień Przebłagania 
Czasem skruchy dla Izraela był Jom Kipur, czyli dzień przebłagania, albo inaczej mówiąc dzień przykrycia 
grzechów. W dniach poprzedzających dni skruchy, mężczyźni oczyszczali się w mykwie – basenie służącym do 
obmyć rytualnych z bieżącą woda. Być może ten ryt był też pierwowzorem samego chrztu? Człowiek miał sobie 
uświadomić zabrudzenie sumienia i odzyskanie czystości duchowej, przygotowując się do dni postu i skruchy 
oraz samego Dnia Pojednania. Dni skruchy były wzbogacone o określone modlitwy i rytuały, posty i 
odczytywanie fragmentów Tory. Wszystko po to, by odzyskać przylgnięcie do Boga i przebłaganie za własne 
grzechy. Każdy miał obowiązek prosić o przebaczenie skrzywdzonych i również nie odmawiać przebaczenia. 
Dokonywano zadośćuczynień za wszelkie krzywdy. Odmawiano wyznanie win, wyliczając je głośno i bijąc się 
przy tym w piersi. Wiele żydowskich przepisów może nas dziwić, ale kiedy czytamy opis Janowego 
nawoływania, jakie rozlegało się nad Jordanem, zaczynamy kojarzyć je z tymi właśnie wydarzeniami. Jednym z 
ograniczeń związanych z Jom Kipur był zakaz noszenia sandałów ze skóry w sam Dzień Przebłagania. Może lepiej 
nam dzięki temu zrozumieć, dlaczego Jan twierdził, iż nie jest godzien rozwiązać rzemyków u sandałów 
Mesjasza? Jan mógł zarzucać tysiącom grzeszność i nieprawość, ale samemu Mesjaszowi nie był godzien 
niczego zarzucić! Jego stopy były święte, nie potrzebujące żadnej pokuty ani wyrzeczenia. A jednak Mesjasz 
właśnie przychodził wziąć na siebie wszelką pokutę za ludzkie winy. Wszystkie grzechy były możliwe do 
odpokutowania w Dzień Przebłagania oprócz tych, których ktoś komuś nie chciał przebaczyć, albo tych, których 
nie chciał w sobie uznać. A czy jest jakikolwiek grzech, którego by Jezus nam nie chciał przebaczyć? Chyba 
jedynie ten, którego nie chcemy w sobie uznać? Jom Kipur miał konkretną datę, tymczasem Jan chrzcił i 
nawoływał ludzi każdego dnia. Przebłaganie przekroczyło wraz z przyjściem Chrystusa wszelkie granice! To już 
nie był jeden dzień w roku, ale każdy dzień Chrystusa. W owe święto odczytywało się fragment z księgi 
Kapłańskiej opowiadający o śmierci dwóch kapłanów: Nadaba i Abihu. Zohar nauczał, iż ktokolwiek odczuł 
głęboki żal i smutek oraz zapłakał nad śmiercią owych synów arcykapłana Aarona, otrzymywał przebaczenie 
grzechów. Powodem tego przebaczenia było wewnętrzne rozmyślanie pełne skruchy. Jeśli bowiem tak prawi 
kapłani umarli przed Obliczem Boga za jedno jedyne przewinienie, to co powinno się stać z człowiekiem, który 
popełnił o wiele większe podłości? Umarli dlatego, byśmy wiedzieli, iż nasze życie jest darowane na mocy 
przebaczenia Boga. Śmierć owych dwóch kapłanów jest zapowiedzią śmierci Chrystusa – Arcykapłana 
umierającego bez żadnej winy za wszelkie nieprawości ludzkości. Czy ponowne przyjście Chrystusa w ten 
Adwent jest powodem dla mnie do podobnej refleksji? Myśl: Jom Kipur miał konkretną datę, tymczasem Jan 
chrzcił i nawoływał ludzi każdego dnia. Przebłaganie przekroczyło wraz z przyjściem Chrystusa wszelkie granice! 
 
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. 
 
Adwentowe zamyślenia… 
Co mówiły dusze czyśćcowe na temat sakramentu pojednania – jeśli ten temat się pojawił? 



 
 

Tak, tak, dusze czyśćcowe wspominały o nim. Przeżywają wielki smutek z powodu współczesnego braku 
popularności tego sakramentu i jego zaniedbania. Jest on tak wielkim darem od Boga, że tylko Szatan życzyłby 
sobie, by go zniszczyć. Powtórzę się, ale mam obawy, że w dużej mierze Szatan odniósł na tym polu sukces. 
Spowiedź, jak powinno się nazywać ten sakrament, jest darem. Mając ten dar, powinniśmy być w pełni, a nie 
jak sobie życzy tego Szatan, traktować go jako coś, czego powinniśmy się w jakikolwiek sposób obawiać. Nie 
trzeba się martwic, nie ma takiego grzechu do wyznania, o którym by kapłan jeszcze nie słyszał. Chwila, gdy 
powierzamy Jezusowi nasze zranienia i słabości, to wielka radość dla Jezusa i każdego innego ducha z Nieba. 
Dusze czyśćcowe mówiły mi, że nie  byłoby sześćdziesięciu procent depresji na świecie, gdyby ludzie korzystali 
z wielkiego daru tego sakramentu. Znów się powtórzę, ale wielu lekarzy, firm farmaceutycznych i agencji 
zbankrutowałoby, gdyby każdy chodził regularnie do spowiedzi. Nasz Pan jest w stanie uratować i uzdrowić 
każdego, według swojej woli, jeśli tylko ludzie by Go o to prosili! Matka Boża mówiła chyba w Medjugorje, że 
co miesięczna spowiedź uzdrowiłaby Zachód. Spowiedź jest sakramentem nie zrozumianym. Spowiedź jest nie 
tylko po to, byśmy wyznali, że obrabowaliśmy bank, ponieważ tak naprawdę niewielu z nas rabuje banki. Dla 
większości z nas spowiedź istnieje po to, abyśmy szukali dróg do stania się lepszymi w oczach Boga. Co  się 
zdarzyło w czasie ostatniego miesiąca, co mogłem uczynić w sposób bardziej święty? To takie pytania 
powinniśmy sobie zadawać – rzucam to wyzwanie każdemu, aby kiedyś mógł stwierdzić, że w danym miesiącu 
uczynił wszystko tak, jak zrobiłby to Jezus. Pokora jest źródłem największych łask. Jezus obdarza największymi 
darami tych o skromnym sercu. Spowiedź za każdym razem przypomina nam o tej pokorze, której On sobie 
życzy, aby móc obdarzyć nas ogromnymi darami. (Z książki: „Uwolnijcie nas stąd! napisanej przez Nicka Eltza w 
rozmowie z Marią Simma, zmarła w 2004 r. – wizjonerką i rozmówczynią z duszami czyśćcowymi, która 
przekazuje ich przesłanie do dzisiejszego świata.)   
 
Opłatki na stół wigilijny 
Łamanie się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki 
zachowujemy my Polacy w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami żyjąc na emigracji. Chleb – opłatek jest darem 
Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i 
braterstwa dzielimy się chlebem i innymi pokarmami. Co roku na początku wieczerzy wigilijnej łamiemy biały 
chleb – opłatek i składamy sobie życzenia świąteczne. Dobre słowa wymieniane między członkami rodziny i 
przyjaciółmi wyjaśniają sens gestu łamania chleba. Łamanie się opłatkiem przypomina także, że Syn Boży dla 
nas stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią Chleba i Wina daje nam na pokarm 
swoje Ciało i Krew, aby obdarzyć nas życiem wiecznym i zjednoczyć we wzajemnej miłości. Uwielbiajmy Boga za 
dar chleba i Eucharystii, oraz prośmy Go byśmy po chrześcijańsku przeżyli te nadchodzące święta. Opłatki są już 
dostępne i można je nabywać. Ich poświęcenie odbywa się podczas każdej Mszy św. Adwentowej. 
  
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.   
 
Święta i Nowy Rok 2021 – Msze św. po polsku 
24 grudnia 2020 – „Pasterka” o godz. 9pm. 
25 grudnia 2020 – Boże Narodzenie Msza św. o godz. 1pm and 3pm. 
26 grudnia 2020 – Święto św. Szczepana Msza św. o godz. 12pm. 
01 stycznia 2021 – Nowy Rok Msza św. o godz.  12pm.  
 

 

 


