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 Fifth Sunday of Lent (Year B) – 21st March 2021 

 

“I took for my patron the glorious St. Joseph and recommended myself earnestly to him… I 
cannot call to mind that I have ever asked him at any time for anything which he has not 

granted; and I am filled with amazement when I consider the great favours which God has 
given me through this blessed Saint; the dangers from which he has delivered me, both of 

body and of soul.” -St Teresa of Ávila 

Dear sisters and brothers in Christ, 

We are coming to the end of an unusual Lent, but I hope you are hearts are still joyful. Through 
this season penance, of fasting and almsgiving we are asked as always to proclaim to others 
around us that God is with us, especially in our pain and suffering.  This God who died and 
rose for us does not ever leave us in despair. He overcame all the evils we humans could do 
and raised Jesus up. Like the Israelites in the desert, we are called to turn our eyes to Jesus 
on the Cross of hope. When we look to Him and what He did for us we see just how much 
God loves us. In the light of Jesus, we are given the certainty of hope in each and every one 
of our lives, in our families, for our Church, for our world.  

That is why we come here on Sunday as Church – because that Kingdom is a reality, not just 
a dream.  And that dream we celebrate as the Sacred Eucharist, Our Lord’s sacrifice of Himself 
in broken body and blood poured out for the world – and that is real – because Jesus is real – 
and calls us to be ambassadors of that Kingdom in the here and now.    

Let us remember that Lent propels us to Easter and hopefully not long from now we can build 
together a Christian community unfettered from social distancing, sanitising and the 
computer screen. 

Please remember in the month of March to pray for the intercession of dear St Joseph. St 
Joseph is the Patron of the Universal Church. According to Catholic theologians, St Joseph's 
ministry is above all other human and angelic ministries. The reason for this is that St Joseph 
belongs to the Order of the Hypostatic Union predestined by God for the Incarnation of Christ. 
In Greek, the word for the divine Person of Christ is hypostasis, and the Order of the 
Hypostatic Union refers to the way in which the divine Person of the Word assumed human 
nature.  

 



 
 

The Order of the Hypostatic Union refers to those three persons who belong to this ineffable 
mystery: the Incarnate Christ, Mary the Immaculate Conception, and St Joseph the Husband 
of Mary and Guardian of Christ. The Holy Family is the Order of the Hypostatic Union. 

The prayers of the great Mother of God and St Joseph are most powerful and efficacious 
because these two human persons are closest to and most beloved of our Lord Jesus Christ. 
Their sanctity made His Incarnation possible. And let us not forget: our Lord and our Lady 
were subject to St. Joseph, as head of the Holy Family. Any request of his (in answer to our 
prayers), is as a command to Jesus and Mary who happily grant St. Joseph every prayer he 
passes on to them. May we mark this month with a special devotion to St. Joseph. In these 
difficult times, let us commit our families and ourselves to his care, he will honour our trust 
in him with delicate and lavish generosity. 

With very good wish, Canon Mulholland.  

 

RECENTLY DEAD: James Wallace                                                                              
ANNIVERSARIES: Margaret Moon, Leslie & Margaret & Pauline Moon and the Moon 
Family, John Oswald Sr., Brian & Margaret Mallon. 

 

Please bear with us as we try to 
establish a fairer and more 
equitable system for allowing 
people to book to attend Holy 
Mass. If you book to attend a Mass 
but then change your mind it is 
your duty to log back in and 
CANCEL. This will automatically 
activate a place for someone who 

may be in the waiting list.  
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21 Marzec - V Niedziela Wielkiego Postu 
 

Nie zwiedzaj, ale zamieszkaj! 
Epizod z dzisiejszej Ewangelii mówi o Grekach, którzy pewnego dnia przyszli do Apostołów i prosili o 
możliwość poznania Jezusa. Charakterystyczne jest to, że nie przyszli od razu do Jezusa, ale pragnęli 
Jezusa poznać przez pośrednictwo Apostołów. Kiedy wyjeżdżałeś do innego miasta lub innego 
państwa na pielgrzymkę lub wycieczkę, zwykle korzystałeś z usług przewodnika. Bez jego wiedzy 
niemożliwe było zrozumienie historii kraju i jego zabytków. Przewodnik zrobił swoje, ale w końcu i tak 
zapewne stwierdziłeś, że trzeba zamieszkać w danym kraju, żeby go dobrze poznać i zrozumieć. 
Podobnie jest z życiem duchowym i z poznaniem tajemnic Najświętszej Osobowości Jezusa 
Chrystusa. Jego Osoba jest jak ogromne miasto, którego nie wystarczy zwiedzać z pomocą 
przewodnika, ale najlepiej zrobisz, jeśli po prostu w nim zamieszkasz. Potrzeba „zamieszkać” w Bogu, 
„zadomowić się” w Nim i odkryć w Nim skarby Życia i Mądrości. Nie wystarczy poznawać Go tylko od 
zewnątrz jak jakąś atrakcję albo „zabytkową” postać ze starożytności. I jeszcze jedno: potrzeba 
przewodnika! Takim przewodnikiem w naszym życiu duchowym jest każdy kapłan, u którego 
wyczuwamy głęboką znajomość Chrystusa – taki, który „zadomowił” się w modlitwie i w Biblii. Jaką 
rolę w poznaniu Jezusa w twoim życiu odegrał kapłan – przewodnik duchowy? Jeremiasz napisał, że 
w czasach przyjścia Mesjasza Bóg będzie najbliższy człowiekowi, wręcz namacalnie poznawalny, tak 
że nikt już nie będzie błądził, szukając prawdy o Bogu w mądrości ludzkiej. Kiedy Filip stanął przed 
Andrzejem, oznajmiając mu o pragnieniu Greków, obydwaj wiedzieli, że świat stanął przed 
możliwością bezpośredniego poznania Boga w Jezusie. Jezus jest najlepszym „przewodnikiem po 
wnętrzu Boga” i jednocześnie sam jest Bogiem! Od nikogo na świecie nie możemy się dowiedzieć o 
Bogu więcej niż od samego Boga, a jest Nim Jezus. Dlaczego Filip nie poszedł od razu do Jezusa, tylko 
pytał Andrzeja o możliwość poznania Jezusa przez Greków? Jakby nie chciał sam rozstrzygać, czy 
można dopuścić do poznania Jezusa przez nieznanych ludzi o nieznanych intencjach. Jezus był 
zarówno dla Filipa, jak i Andrzeja oraz reszty Apostołów nie tylko cudotwórcą i głosicielem, ale Synem 
Bożym, który na osobności wyjaśniał przyjaciołom tajemnice swego życia. Ci Grecy nie byli jednak 
turystami, którzy z ciekawości chcieli przyjrzeć się jakiemuś cudotwórcy. Oni chcieli wejść w głębię 
tajemnicy życia Jezusa i już w Niej pozostać. Jak wygląda twoja znajomość Jezusa? Czy wystarczy Ci 
tylko to, że Bóg istnieje? Czy wierzysz w Jezusa dlatego, że taka jest tradycja twojego narodu i rodziny, 
czy dlatego, że sam wybrałeś Go na Pana swego życia? Poznanie Jego osoby jest nierozłącznie 
związane z poznaniem siebie samego. Czy nie boisz się, że poznasz nie tylko prawdę o Jezusie, ale i o 
sobie?                                                    
-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.   

 

Liturgia Wielkiego Tygodnia:                                                                                                                                                                                     
Niedziela Palmowa (28 marca) – Msze św. o godz. 1:00pm i 5:00pm. Okazja do spowiedzi przed 
każdą Mszą sw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Wielki Poniedziałek ( 29 marca) – Spowiedź (po angielsku) od godz. 6:45 – 7:00pm. Msza św. o godz. 
7:00pm                                                
Wielki wtorek (30 marca) – Msza  św. o godz. 10:00am. Spowiedź (po polsku), oraz Adoracja 
Najświętszego Sakramentu od godz. 18:00pm do godz. 18:50pm. Msza św. o godz. 7:00pm.                                                                                                  
Wielka środa (31 marca) – Msza św. o godz. 10am.                                                                                                                                                          
Wielki Czwartek (1 kwietnia) – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu 
Kapłaństwa. Msza św. w tym dniu o godz. 7pm (po angielsku).                                                                                                                                                              
Wielki Piątek (2 kwietnia) – Pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Ceremonie wielkopiątkowe o 
godz. 3pm po angielsku, oraz o godz. 7pm po polsku. W tym dniu jako jedynym dniu w całym roku 
nie odprawia się Mszy św. lecz adorujemy Pana Jezusa złożonego do grobu.                                                                                                                               
Wielki Piątek – Post Ścisły                                                                                                                                                  
Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły, zarówno ilościowy (jeden posiłek do 
syta) jaki i jakościowy (bez pokarmów mięsnych). Przeżyjmy te ostatnie dni wielkiego tygodnia w 
zjednoczeniu z Chrystusem cierpiącym.                                                                                                                                                                                                             
Wielka Sobota (3 kwietnia) – Święcenie pokarmów                                                                                                              
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się z tyłu na parkingu parafialnym w 
następujących godzinach:                                                                                                                                                                                                   
- o godz. 11am                                                                                                                                                                                                         
- o godz. 12pm                                                                                                                                                                                    
Weź koszyczek do swej pięści, do kościoła przyjdź poświęcić.                                                                                                                       
Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też kawałek.                                                                                                       
Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem!                                                                                                                   
Niedziela Wielkanocna (4 kwietnia)                                                                                                                                                                             
Msza św. „Rezurekcyjna” po polsku o godz. 7am, oraz druga Msza świąteczna w języku polskim o 
godz. 1:00pm.                                    



 
 

Poniedziałek Wielkanocny (5 kwietnia)                                                                                                                                                              
W drugi dzień świąt zapraszamy również do uczestnictwa we Mszy św. po polsku o godz. 12pm.  

Ważne: 

Na wszystkie celebracje Mszy św. należy wejść na stronę naszej parafii i dokonać wpisu na daną 
Mszę św. Nie wpisujemy dzieci. Bez wpisania się nie będzie można uczestniczyć w danej Mszę św.  

Panowanie nad sobą 

 

 

Ty również tego potrzebujesz: 
od czasu do czasu z czegoś zrezygnować. 
Wiesz o tym i zapewne sam już tego doświadczyłeś: 
Większość trudności we wspólnym życiu 
ludzi bierze się stąd, że ktoś nie potrafi zrezygnować 
z czegoś na rzecz innego człowieka. 
W czasie karnawału nie żałuję ci rozrywki, 
ale w okresie postu staraj się panować nad sobą. 
Nie tylko chrześcijanie potrzebują wyrzeczenia i rezygnacji, 
lecz dotyczy to każdego człowieka. 
Tak wielu ludzi odczuwa przesyt, ale i znużenie. 
Nie mów o postępie i wolności, 
jeśli twoja dusza jest uwięziona, 
ugina się pod batogiem tyranów: „pieniądza” i „przyjemności”. 
W ten sposób ludzie coraz bardziej tracą człowieczeństwo. 
Ich myśli stają się ociężałe i jałowe, 
omija ich wiele prawdziwych radości. 
W czasach, gdy każdy żyje, jak mu się podoba, stawiaj opór: 
Naucz się wyrzeczeń! Rób to dobrowolnie. 
Co trzyma cię na uwięzi? Uwolnij się od tego. 
Szczęście nie jest zabawną maską na jeden dzień. 
Szczęście dojrzewa na gruncie rezygnacji, 
prostoty i panowania nad sobą. 
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