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THE SOLEMNITY OF THE EPIPHANY OF THE LORD (YEAR B)                                                   
3RD JANUARY 2021 

My dear sisters and brothers in Christ 

The Magi searched for God. 

There is a joy and reward in searching for God and attempting to understand 
and know Him more deeply. One way to this is to search through Scriptures.  

Too often we take the precious gift of Scriptures for granted. We struggle to 
open our Bibles or even listen attentively when the Word of God is read at 
Mass. We do not make the effort to meditate on Scriptures and allow them to 
speak to the concrete realities of our lives.  

Pope Benedict XVI in his apostolic exhortation, Verbum Domini, invites to see 
the word of God as 'the foundation of all things'. This means that we are to 
submit our intellect and will to the school of the Bible and allow ourselves to 
be structured and transformed by our encounter with God's word. Our 
thoughts, desires, motivations, words and actions become clear 
manifestations of God's will.  

Let us hold dearly the following words from St Josemaría Escrivá:  

“When you open the Holy Gospel, think that what is written there—the words 
and deeds of Christ—is something that you should not only know, but live. 
Everything, every point that is told there, has been gathered, detail-by-detail, 
for you to make it come alive in the individual circumstances of your life.  

“God has called us Catholics to follow him closely. In that holy Writing you 
will find the Life of Jesus, but you should also find your own life there. You 
too, like the Apostle, will learn to ask, full of love, ‘Lord, what would you have 
me do?’ And in your soul you will hear the conclusive answer, ‘The Will of 
God!’  

“Take up the Gospel every day, then, and read it and live it as a definite rule. 
This is what the saints have done.”  

So, this new year, let us wipe the dust off our Bibles or simply download a 
Bible app. Invest some time to read, listen and reflect. And let God's word 
transform us as we immerse ourselves in it.  
-Fr Mukoro  

  



 
 

 

Monday 4 January - No Public Mass 
 

Tuesday 5 January -Mass at 10am & 7.00pm  
Confessions from 6.00pm-6.45pm 

 
Wednesday 5-Mass at 10am 

 
Thursday 6-Mass at 10am 

 
Friday 7-Mass at 10am  

 
The Baptism of the Lord - 2021 

 
Sunday 09th January-4pm  

 
Sunday 10th January-9.00am/11.00am/1.00pm/5.00pm & 6.30pm  

10.30am St Mary Magdalene’s 
 

 

 
 

RECENTLY DEAD: John Mannion & Flora Fleming 
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen

PSALM: ALL NATIONS SHALL FALL PROSTRATE BEFORE YOU, O LORD. 
 

The Face of God, our personal intimate encounter with God, our 
experience of His Real Presence, is to be found here, in the Holy Mass, 
on the altar, in our Tabernacle, where the revelation of who God truly 
is, is made in the Blessed Sacrament. In the Sacred Host we literally 
come face-to-face with our living God, here He reveals Himself to us. 
And our response to Him must always be that of reverence and homage 
as exemplified by the Magi who earnestly sought Him out… kneeling 
in body, and in our hearts, we worship, we pay homage, to the God who 
shows Himself to us in His Son, truly and sacramentally present to us: 
Body and Blood, Soul and Divinity. With every blessing for 2021. 
Canon Mulholland 



 
 

 
 

03.01.2021 – Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Święto poszukujących                                                                                                                                                                                                                         
Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie symboliczny charakter: Mały obywatel 
Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej pokorze, staje się darem dla 
wszystkich: Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – Jezus staje się 
darem ofiarowanym każdemu człowiekowi. W złożonych przez mędrców ze Wschodu darach: 
złota, kadzidła i mirry widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze 
poszukuje prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary otwartej na światło z wysoka i 
odwagi w dążeniu do celu. André Frossard, dziennikarz, wychowany w domu, w którym nie 
stawiano nawet problemu Boga, nagle, mając dwadzieścia lat, nawraca się. Dosłownie w ciągu 
kilku minut doznaje dotykalnego działania Łaski. Napisze potem: „Wyszedłem stamtąd po 
dziesięciu minutach, tak bardzo zaskoczony tym, iż stałem się niespodziewanie katolikiem, jak 
byłbym zdumiony odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą po wyjściu z ogrodu zoologicznego. 
[…] była to chwila oszołomienia, która trwa do dziś dnia”. Słusznie jednak sceptycy takich 
nawróceń uważają, że mimo wszystko są one jakoś przygotowane. Więcej, można by 
powiedzieć, że przez odrzucenie Boga z życia problem wiary staje się bardziej żywy, zwłaszcza 
wtedy, gdy zachodzi  jakieś dramatyczne wydarzenie. W poznaniu muszą się znajdować znaki, 
poprzez które następuje zjednoczenie, jak gwiazda, która doprowadziła mędrców do 
Betlejem. Reszta była już sprawą wiary. Każdy z nas jest wezwany, do każdego są skierowane 
są znaki i dary. Wychowany w szczelnym ateizmie Frossard  

 

napisze po swoim nawróceniu: „Nad wszystkim, ponad ogromnym światem i w nim samym 
króluje obecność Tego, którego imienia nie potrafię wymówić nigdy więcej bez uczucia lęku, 
że zranię Jego dobroć; w obliczu Niego odczuwam szczęście, że jestem dzieckiem, któremu 
przebaczono wszystko i które budzi się, by poznać, że wszystko jest darem”. Prawdę o 
Betlejem przysłania nam wiele spraw, przede wszystkim zaś zajmowanie się samym sobą. W 
ewangelii Janowej jest szokujące zdanie: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Poznawanie Boga 
niewiele ma wspólnego z samą pracą umysłu, z dociekaniem tzw. tematów religijnych. Takie 
poznanie ma być życiem, oddaniem, zawierzeniem. Odkąd „Słowo stało się ciałem i rozbiło 
namiot pośród nas”, wszyscy mogą Go poznać i spotykać. Od objawienia do spotkania 
prowadzi jednak długa droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej nie skraca, 
a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się 
odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa 
– jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i mirry 
– ale możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto poszukujących swoje szczerze kochające 
serce oraz czyny miłości, które stały się naszym udziałem.               - Fr Bogdan 



 
 

 
 

 

Papież ogłasza Rok św. Józefa 
 

 
 
“OJCOWSKIM SERCEM”: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach ‘synem 
Józefa’”. W ten sposób papież Franciszek rozpoczyna swój List apostolski Patris corde, który został opublikowany 
z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Tym tytułem świętego Józefa 
obdarzył błogosławiony Pius IX, czyniąc to dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 roku.                                   
Ta wiadomość napełniła również radością i zadowoleniem Zgromadzenie Salezjańskie, które może szczycić się 
Robotnikiem z Nazaretu jako jednym ze swoich patronów. W liście Patris corde papież dzieli się niektórymi 
osobistymi refleksjami dotyczącymi nadzwyczajnej osoby św. Józefa, refleksjami, do których rozporzestrzenienia 
obecny czas pandemii tym bardziej motywuje. Istotnie, kryzys wywołany przez Covid-19 ukazał, że “nasze życia 
są tkane i wpierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapominane – które nie występują w tytułach gazet i 
magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, lecz niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na 
kartach naszej historii”; tj. przez takie osoby, jak św. Józef, “mąż, który przechodzi niezauważony, człowiek 
codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej”, chociaż ma “wyjątkowy czynny udział w historii 
zbawienia”.  Następnie papież wymienia wiele szczególnych rysów, które czynią oblubieńca Maryi wzorem ojca 
dla ludzkości: ojciec umiłowany, ojciec czuły, ojciec posłuszny, ojciec przyjmujący, ojciec z twórczą odwagą, ojciec 
– człowiek pracy, ojciec w cieniu... “Świat potrzebuje ojców” zaznacza dalej Ojciec Święty, stąd też owo 
szczególne odniesienie do osoby św. Józefa: “ojca, który jest świadomy, że zrealizuje swoją funkcję 
wychowawczą i że w pełni przeżyje swoje ojcostwo tylko wówczas, gdy stanie się ‘bezużyteczny’”, i który “zawsze 
wiedział, że to Dziecko nie jest jego własnym, lecz zostało jedynie powierzone jego opiece”. “W pewnym sensie 
– pisze na koniec papież Franciszek – wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego 
Ojca niebieskiego, który „«sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych» (Mt 5, 45); jest to cień, który podąża za Synem”. Publikacji Listu 
apostolskiego „Patris corde" towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa" (8 grudnia 
2020-2021), ogłoszony przez papieża Franciszka, z darem specjalnych odpustów dla wszystkich wiernych, którzy 
odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności ku czci św. Józefa, 
szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, 19 
dnia każdego miesiąca, oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji 
łacińskiej” . 

Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda” 
Jest już możliwość zaproszenia kapłana z tradycyjną „Wizytą Kolędową”, by poświęcić mieszkanie na Nowy 
2021 Rok. Przygotowując się do wizyty postarajmy się o stół nakryty białym obrusem, na stole umieśćmy Pismo 



 
 

 
 

św. (jeśli takowe posiadamy), krzyż i świece. Wodę święconą kapłan przyniesie ze sobą. Wszelkie zgłoszenia 
można robić dzwoniąc do ks. Bogdana na nr parafialny 01738 564182.  

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.                                                                                      

 


