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 Palm Sunday of the Passion of the Lord (Year B)  
28th March 2021

Dear sisters and brothers in Christ, 

At no time more than this holy season of Lent do we recall the sublime and loving obedience of Our 
Saviour.  While Holy Church urges us to join for 40 days as one family of believers in this holy 
recollection, she links recollection to penance.  And in both, we are called to imitate what we recall, 
and voluntarily, heartily, to take on suffering after the example of Jesus. 

Reversing the effects of sin is just what the Season of Lent is all about.  A time of penance, prayer, and 
conversion.  For we are following Christ into the desert for forty days, there to wage battle against the 
enemy.  Knowing that Our Lord is with us, we will not fear to face that enemy, nor to face the fact that 
we ourselves are in league with our enemy, through sin and vice, through faults and imperfections 
that we know displease God, through evil, selfish, unworthy inclinations and intentions.  Reliving the 
mysteries of Redemption, contemplating the sufferings that have saved us, offering the sacrifice of 
fasting, almsgiving, and prayer, we strive during Lent to overcome all that holds us back from our main 
purpose in this life – union with God.   

By observing these traditional ways of doing penance, we are being obedient to Our Lord, who 
recommended them in His Sermon on the Mount, as well as to Holy Church, who enjoins these 
practices upon us by the very observance of Lent.   

“Be converted to Me with all your heart!” The beautiful phrase finds its echo in the “great 
commandment” of charity: “Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with 
all thy mind and with all thy strength.” On these expressions of the Divine tender mercies, all souls of 
goodwill can build their observance of Lent. You will recall that Lent is a season of prayerful, penitential 
love of God, and a time of soul-searching and soul-cleansing spiritual labour. Most do not see this as 
a time of joy, but that it truly is—for deep and true joy are the fruit of these spiritual labours, 
undertaken with love for God and sorrow for our sins. “The days of Lent are days of salvation; more 
than any, Lent is the ‘acceptable time’ (2 Cor. 6) to amend our lives. The Church underlines this so that 
at Easter, with souls and bodies purified, we may celebrate the mystery of the passion and 
resurrection of the Lord.” (Roman Missal) 

With every good wish, Canon Mulholland.  

 

 



 
 

 

Jesus! Thy dear and holy Face 
Is the bright star that guides my way; 

Thy gentle glance, so full of grace, 
Is my true heaven on earth,  today. 

 
My only wealth, Lord! is thy Face; 

Naught ask I more than this from Thee; 
Hidden in the secret of Thy Face, 
The more I shall resemble Thee! 

 
Leave on me the divine impress  

Of Thy sweet, patient Face of love, 
And soon I shall become a saint, 

And draw men’s hearts to Thee above. 

– Excerpt of St. Therese, Canticle of the 
Holy Face 

Translation from the original French

 

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.  

HOLY WEEK 

Temple Monday 29th 
Confessions                                                
6 .00pm-6.45pm 
Mass at 7.00pm 

Fig Tuesday 30th 
Mass at 10am   

                                                          
6.00pm-6.45pm                                          
Adoration & Confessions (Polish)                   
Mass at 7.00pm 

Spy Wednesday 31st  
Mass at 10am

PLEASE BOOK ONLINE ONLY 

Maundy Thursday 01 April 
Mass at 7pm 

Good Friday-02 April 
3pm  
7pm-Polish  
7pm- St Mary Magdalene’s 

Easter Sunday-04 April 
7am (Polish) & 9am                                         
10.30am (St Mary Magdalene’s) 
11am/1pm (Polish) & 6.30pm 

Easter Monday -05 April 
10am & 12 noon (Polish)

 

Welcome Back!!! 
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Flakonik, dzban, kielich                                                                                                                                                                                       
Życie jest jak naczynie – istotniejsza jest jego zawartość od zewnętrznej formy. W opisie męki Jezusa 
trzykrotnie pojawia się znak naczynia. Kobieta, w domu Szymona, przyniosła flakonik alabastrowy 
drogocennego kosmetyku i rozbiła go u stóp Jezusa; dwaj uczniowie zostali posłani przez Nauczyciela, 
aby odnaleźć człowieka z dzbanem wody; wreszcie sam Jezus wziął kielich wina i zapewnił uczniów, że 
wewnątrz tego pucharu jest Jego krew, Jego życie. Flakonik kosmetyku, dzban wody, kielich Krwi. 
Pomiędzy tymi naczyniami zachodzi tajemniczy związek, wyznaczający nam drogę rozpoczynającą się 
od odnalezienia w sobie grzechu i rozbicia go u stóp Pana, aż do odkrycia w Chrystusie winnego 
smaku miłości Boga. Znak rozbitego alabastrowego naczynia wzbudził w apostołach oburzenie 
spowodowane zmarnowaniem olejku. To zmarnowanie, nazwane perditio, daje szerokie pole 
skojarzeń. Słowo to ma również znaczenie: odpokutować, przegrać, zniszczyć, i pojawia się, kiedy 
Jezus mówi o tym, że kto zmarnuje swoje życie z Jego powodu i Ewangelii, uzyska zbawienie (Mk 
8,35). Stłuczony flakonik nabiera więc znaczenia symbolicznego. Ilustruje zniszczenie tego, co w nas 
grzeszne, światowe i próżne, jak również dokonanie pokuty za nasze winy! Życie w grzechu, życie 
korzystające z uciech ciała, życie w chciwości, w próżności i satysfakcji, to właśnie ów flakonik, który u 
stóp Jezusa został roztrzaskany. Odrzucenie kuszenia to właśnie zmarnowanie nardu i rozbity flakonik 
naszej cielesnej powłoki. Trzeba stracić, zmarnować, rozbić swoje doczesne kształty istnienia. 
Przegrać, zgubić to życie, by zyskać inne. Trzeba rozbić alabastrowe ciało, by odkryć złoty kielich duszy 
pełen amarantowej krwi Chrystusa. Pomiędzy mrokiem doczesności i blaskiem wieczności jest droga 
niepokoju w poszukiwaniu człowieka z dzbanem z wodą, która kojarzy się z obmyciem z brudu. 
Najtrudniej jest nie cieszyć się jeszcze niebem, a już nie zapominać o pożądaniach tego świata. Woda 
to już nie nard zmysłowości i jeszcze nie duchowe zaspokojenie krwią Chrystusa. Woda to łzy i pot, to 
często kubeł zimnej wody wylany na sumienie.                                                                                       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. 12:00pm.  

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.  

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej 

 

Barwne szaty przed Nim i za Nim. Leci zieleń wśród 
gromkich okrzyków. To świętuje triumf swego 

Wodza                                   roześmiany tłum 
Galilejczyków. Spod kopytek pryskają kamienie. I 
stukają szorstko na cześć Pana, ale gdyby tamci 
zamilkli, wtedy one wołać będą: „ Hosanna!” 
Gładkiej sierści osiołka dotyka Mistrza ręka łagodną 
pieszczotą…                                   „ Teraz Twoja jest 
cała ziemia! Twoje mury świątyni i złoto! Teraz 
Twoje królestwo odbuduj! Porozpędzaj 
świętokradzkich kupczyków!” Wśród radosnych 
okrzyków wiedzie KrólaTłum zwycięskich 
Galilejczyków.                                            Ks. Paweł 
Heintsch “Triumfalny pochód”
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