THE BAPTISM OF OUR LORD JESUS CHRIST (YEAR B)
10TH JANUARY 2021
My dear sisters and brothers in Christ
I recently read this: “One of the saddest and most deleterious effects of the changes in the
structure and content of the Liturgical Calendar in the post-Conciliar reform is the lack of
understanding of the sanctification of time by the feasts and fasts of the Church. The
introduction, at least in English, of the term, “ordinary time”, contradicts the fact that after
the Incarnation there is no "ordinary" time. There is only the extraordinary time that has been
brought into being by the insertion of the dagger of the Incarnation into ordinary time. Now
we know that the term “ordinary time” is a poor translation of the Latin term for “in
course”. But even this does not take away from the fact of the impoverishment of the
Liturgical Calendar that has been affected by taking away the Sundays after the Epiphany and
the Sundays after Pentecost. The traditional way of naming these Sundays understood that
these two feasts, Epiphany and Pentecost, are the climaxes of the Christmas and Easter
seasons, the seasons that celebrate the event and meaning of, respectively, the Birth, and the
Death and Resurrection of Christ, and therefore these feasts become the touchstone, the
source of reality of the Sundays of the Church Year.”
The author goes on to say: Surely, we can now see the foolishness of the possibility of
celebrating the Epiphany as early as on January 2, four full days before the actual feast that
is celebrated in those parts of the Western Church still on January 6 and celebrated on that
day by our Orthodox brethren throughout the world with the solemnity it deserves. It is foolish
as well to celebrate this feast after January 6, as if it is irrelevant to the sanctification of time
when any feast is celebrated, for the guiding principle in this reform is the convenience of the
people: it is more convenient for the people to celebrate the Epiphany on Sunday rather than
the interruption of having to go to Mass on a weekday. But it is precisely the interruption that
is the point. The ir-ruption of the Incarnation demands such an inter-ruption, demands such
an “inconvenience”, for it is a reminder of the sanctification of time itself to those of us who
forget that time and space and the world and our lives and our future have been radically
changed by the Incarnation of God in Jesus Christ.”

“The children of Israel shall keep the Sabbath and observe the Sabbath throughout
all generations, for a perpetual covenant. It is a sign between Me and the children
of Israel forever….” Exodus 31:16-17
Ahad Haam, the great early Zionist thinker with this passage in mind, observed
that “more than the Jews kept the Shabbat, the Shabbat kept the Jews”. Shabbat
is the glue that led Jews to create holy congregations, to establish communal
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institutions, and to educate their children. No matter how they do the Sabbath,
minimally or maximally, it is the cultural and religious marker of a Jew.
St. Paul the Apostle says to us, “See then that you walk circumspectly, not as
fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil…” (Eph. 5:1516). Time, then for us today, is either going to be a means of evil or holiness, it
is either wasted or sanctified; it will either lead to death or life. Brothers and
sisters let us sanctify the time! We are called upon to share in what is eternal in
time, even while we deal with the vicissitudes of COVID, to turn from the results
of creation to the mystery of creation, from the world of creation to the creation
of the world. Between the Lockdowns many of you were able to attend Holy
Mass (I have lists to prove it) and frequent the Sacrament of Confession and
attend adoration of the Blessed Sacrament on Tuesday nights. Let us pray
earnestly at home that we will walk in faith and fellowship circumspectly
through 2021 and beyond.
Canon Mulholland
No Public Mass till further notice. The priests, in their private Masses, are praying for
you & your families and the needs of our parishes.

RECENTLY DEAD: Deimante MacDuff, Kathleen Pearson, John Mannion
ANNIVERSARIES: Michael & Bridget & Ann McManamon, Margaret &
Martin Grubb, Elizabeth Muldownie, Mary Arlass
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

10.01.2021 – Niedziela Chrztu Pańskiego
Bóg ma w nas upodobanie
Bóg ofiarowuje człowiekowi upodobanie w
rodzice trzymają na rękach z troską, prosząc o
chwili, gdy wyłaniamy się z dna, a więc
chrzest drżącym głosem. A ja, kapłan z
jesteśmy pozbawieni wszelkich zasług. W
dzbankiem wody, jak ktoś, kto podlewa w
chwili, gdy wychodził z wody, otworzyło się
oknie kwiaty, rozlewam łaskę, aż spływa ona
niebo i rozległ się głos Ojca wyznającego swe
na posadzkę. Wiele łask marnujemy, zanim
ojcostwo i umiłowanie Syna. Umiłowanie
dorośniemy. Cóż można dostrzec w źrenicach
przepełnione upodobaniem. Upodobanie to
rodziców? Upodobanie, czyli zachwyt z
istotne przeżycie, którego oczekujemy
powodu istnienia dziecka. Chrzest jest też
najpierw od rodziców. Od Boga można je
aluzją, dzięki której uświadamiam sobie
otrzymać już we chrzcie, zanim zdamy sobie
upodobanie Boga, które utrwaliło się w
sprawę z jego wagi albo zaczniemy się o nie
sakramencie. Jego Syn wyszedł z wody i
świadomie starać. Bóg ofiarowuje człowiekowi
właśnie wtedy niebo ujawniło upodobanie
upodobanie w chwili, gdy wyłaniamy się z dna,
Ojca. Każdy, kto przyjmuje chrzest, zostaje
a więc jesteśmy pozbawieni wszelkich zasług.
wprowadzony w ten strumień upodobania
Daje swoją miłość, bo bez niej nie można żyć.
Boga Ojca. Czy tego potrzebujemy? Czy lubisz,
Niedotykane niemowlęta umierają; pomijane
gdy ktoś cię podziwia, wyraża zachwyt twoim
dzieci latami walczą o to, by być zauważone;
pięknem, pochwala twoją inteligencję,
niekochane i odrzucane, odrzucają i dręczą się
zauważa efekty twej pracy lub nauki?
nienawiścią do siebie; a te, w których rodzic
Poznałem kogoś, kto będąc dzieckiem,
nie ma upodobania, cierpią niewymownie, nie
specjalnie spadał z łóżka, by poczuć ciepłe
wierząc we własną wartość. Każde dziecko
dłonie ojca podnoszące go z podłogi. Znałem
wzrasta zdrowo, gdy otrzymuje od ojca
też chłopca, który uciekał z domu, bo był to
akceptację i upodobanie. Bez spojrzeń miłości,
jedyny sposób, by ojciec się nim
bez wyrazów upodobania, bez dotyku,
zainteresował. Ktoś inny próbował popełnić
pieszczot, słów pochwały, zauważenia,
samobójstwo, aby zobaczyć troskę na obliczu
wsparcia, inicjacji wprowadzającej w życie,
ojca. Potrzebujemy upodobania kogokolwiek,
rozmów i bliskości, a nawet skarcenia, dzieci
ale nade wszystko Boga Ojca. Pamiętamy, jak
więdną jak kwiaty pozbawione wody i słońca.
Jezus rozradowany w Duchu powiedział do
Na parapecie w glinianej doniczce wzrastała
uczniów, że Ojciec ma upodobanie nie w
zielona trzcina. Pozostawiłem ją, zapominając
mądrych i roztropnych, ale w prostaczkach, a
powierzyć komuś, gdy wyjeżdżałem na
właściwie w niedojrzałych dzieciach. Gdzie
wakacje. Gdy wróciłem, ujrzałem zwiędnięte i
indziej powiedział, aby mała trzódka się nie
zeschłe liście. Umarła. Elementarny wyraz
lękała, bo upodobaniem Boga jest jej dać
troski, podlewanie wodą, nawet dla tak
królestwo!
prymitywnego istnienia, jest konieczne.
Fr Bogdan
Przyglądam się dziecku w kościele, którego
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 od godz. 4:30 pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by
można było w pełni uczestniczyć we Mszy św.
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Chrzest święty i konsekwencje z niego wypływające
Codzienność sprawia, że stajemy się obojętni na dar chrztu
świętego i konsekwencje z niego wypływające. Jezus,
przyjmując z rąk Jana Chrzciciela chrzest w Jordanie, pokazuje
tymczasem, jak ważne jest dla człowieka nawrócenie i podjęcie
zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Sakrament chrztu
różni się od wydarzenia opisanego w dzisiejszej Ewangelii,
ponieważ - oprócz wezwania do moralnej przemiany człowieka udziela konkretnych darów, usprawniających realizację tego
zadania. Doświadczając niszczącej mocy zła istniejącego w
świecie, ludzie od zawsze próbują znaleźć środki, które mogłyby
skutecznie przed nim chronić lub uwalniać poddanych jego działaniu. Chrzest zawierający w sobie symbol
obmycia i oczyszczenia jest odpowiedzią na pragnienie człowieka, aby być wolnym od zła i móc odkupić swoje
winy, które ciążą w sumieniu. Chrzest przyjmowany przez chrześcijan, jako sakrament wprowadzający we
wspólnotę Kościoła, zaprasza do otwarcia się na rzeczywistość, która ukazuje nam dobro i piękno życia w
zjednoczeniu z Bogiem. W centrum sakramentu chrztu nie stoi już zatem wyłącznie kwestia uwolnienia z
grzechu pierworodnego. Najistotniejsza staje się odnowa godności i obrazu dziecka Bożego w człowieku.
Kościół wzywając do przyjęcia chrztu i udzielając go umożliwia powrót do stanu łaski, przywraca ład moralny i
otwiera możliwość tworzenia międzyludzkiej jedności opartej na bezinteresowności i poczuciu braterstwa
wynikającego z dziecięctwa Bożego. Wydarzenie chrztu jest również szczególną ingerencją Ducha Świętego w
życie tych, którzy świadomie decydują się wejść na drogę pokuty i moralnego kształtowania własnego
postępowania. Zobowiązania wynikające z sakramentu chrztu nie są dla nas zniewoleniem. Życie moralne,
kształtowane na przesłaniu ewangelicznym, choć wzywa do trudnej i uczciwej pracy nad swoim sumieniem,
zawsze przynosi człowiekowi wolność i pokój. Głoszenie światu prawdy o Chrystusie, które nieodłącznie wiąże
się z udzielaniem chrztu, nie jest zatem próbą narzucania.czegokolwiek, ale zaproszeniem do odnowienia w
sobie szlachetnego człowieczeństwa, którego obraz jest w nas wpisany na samym początku życia. Duch Święty
przy każdym udzieleniu sakramentu chrztu oznajmia światu, że oto kolejny człowiek powraca do jedności z
Bogiem Ojcem i na wzór Chrystusa staje się jego umiłowanym dzieckiem.
Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest ważny i powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem
świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu, lecz mając na
względzie cnoty i wiarę świętego patrona nadać dziecku imię świętego, który będzie w sposób szczególny
dzieckiem się opiekował.

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.

