
 

Sunday Masses  
4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary 

Magdalene’s)  
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) /5.00pm (Temporary Polish Mass) /6.30 pm (St John’s) 

 

 

 2nd Sunday of Easter (Year B)  
11th April 2021

Dear sisters and brothers in Christ, 

Blessed and glorious Easter to you. 
  
The Lord is truly risen… The Lord is risen, even as He said. cf. Lk. 24:34/Mt. 28:6 
  
Pope Francis delivered his Easter message on Easter Sunday, 4 April, before his Urbi et Orbi 
blessing from the altar of the cathedra in St Peter’s Basilica. 

Here are some sentences from his message: 

By embracing the Cross, Jesus has given meaning to our sufferings. And now let us pray that 
the beneficial effects of this healing will spread to the whole world. Happy, Holy and Serene 
Easter to all! 

The pandemic is still in full swing, the social and economic crisis is very serious, especially for 
the poorest; and yet – and it is scandalous – armed conflicts continue unabated and military 
arsenals are strengthened. And today. It is the scandal of today. 

The Risen Christ is hope for all those who still suffer from the pandemic, for the sick and for 
those who have lost a loved one. May the Lord comfort and sustain the labours of the 
doctors and nurses. All people, especially the most fragile, need assistance and have the 
right to access the necessary treatment.  

We are all called to fight the pandemic, and vaccines are an essential tool in this fight. 
Therefore, in the spirit of an “internationalism of vaccines”, I urge the entire international 
community to a common commitment to overcome the delays in their distribution and to 
promote their distribution, especially in the poorest countries. 

The Risen Crucified One is a comfort to those who have lost their jobs or are in serious 
economic difficulties and lack adequate social protection. May the Lord inspire the action of 
the public authorities so that all, especially the neediest families, receive the help they need 
for adequate sustenance. Unfortunately, the pandemic has dramatically increased the 
number of poor and the despair of thousands of people. 
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The Risen Jesus is hope also for so many young people who have been forced to spend long 
periods of time out of school or college, unable to spend time with friends. We all need to 
experience real human relationships and not just virtual ones, especially at the age when 
character and personality are being formed.  

May the light of the Risen Lord be a source of rebirth for migrants fleeing war and misery. In 
their faces we recognize the disfigured and suffering face of the Lord who walks towards 
Calvary. May they not lack concrete signs of solidarity and human brotherhood, a guarantee 
of the victory of life over death. 

All the graces of Paschaltide to each of you.  

In Our Loving Saviour, 

Canon Mulholland. 

 

New Gift-aid boxes are ready to be collected. 

 

Readers’ Rota is now available from the Sacristy. 
The full complement of Readers will be resumed as soon as restrictions allow.  Please let Canon 

Mulholland know the Mass you would prefer to read at if different from usual one.   If there are any 
other parishioners who would like to become a reader, please let Canon Mulholland know. 

 

Responsorial Psalm: Give thanks to the Lord for he is good, for his love has no end.

Tuesday 13th 
Mass at 10am & 7.00pm 
Adoration & Confessions from 6.00pm 
Wednesday 14th 

Mass at 10.00am 

Thursday 15th 

Mass at 10.00am 
Friday 16th  
Mass at 10.00am 

 
RECENTLY DEAD: Fred McKerchar.  
ANNIVERSARIES: Mark Blacklock 
 
Fidelium animae, per misericordiam Dei, 
requiescant in pace. Amen
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11 Kwiecień 2021 – Niedziela Miłosierdzia - II Niedziela Wielkanocna 

 
Jeszcze raz… 

                                                                                                                                                                                                  
Miłosierdzie jest miłością, która kocha jeszcze 
raz! Tomasz zwątpił. Jego wątpienie otarło się 
o rezygnację zoczekiwania na miłość, która 
objawiła się jeszcze raz. Zwątpienie leży po 
drugiej stronie miłosierdzia, jak cień jest 
zawsze naprzeciwko światła. Żaden grzech nie 
potrafi tak zdewastować duszy ludzkiej jak 
zwątpienie. Poza nim jest już tylko rozpacz. 
Jezus wrócił po ośmiu dniach, gdy uczniowie 
byli razem wewnątrz domu. Zaznaczono, że 
zbierali się wewnątrz, bo byli to ludzie żyjący 
wewnętrznie, głęboko, duchowo. Jezus wrócił 
do wspólnoty, która ciągle się zbierała i 
oczekiwała. Wrócił jak miłość miłosierna, która 
jeszcze raz chce kochać przez przebaczenie. 
Możliwe, że po uzdolnieniu uczniów we 
władzę przebaczania grzechów Jezus sam 
zademonstrował na Tomaszu, w jaki sposób 
ma się dokonywać przebaczenie: wpuszczać 
do wnętrza serca, choćby przez rany; 
ponownie dawać szansę; wierzyć w 
wątpiących; wyciągać ręce do tych, którzy je 
zranili gwoźdźmi; przekraczać drzwi 
zamknięte; ryzykować nawet złamanie serca, 
przygwożdżenie, przebicie, byleby tylko 
pozyskać wszystkich wątpiących Tomaszów. 
Miłosierdzie jest dostępne najbardziej dla 
tych, którzy sami go nie odmawiają swym 
krzywdzicielom. Sąd nieubłagany natomiast 
jest dla tych, którzy innym nie czynią 

miłosierdzia. Łacińskie tłumaczenie Biblii 
(Wulgata) nazwało rany Jezusa Signa 
Clavoirum – znaki gwoździ. W języku 
wojskowym signa oznacza chorągiew, a nawet 
komendę wojskową nakazującą wyruszenie na 
bitwę. Być może to nieprzypadkowe 
skojarzenie, gdyż prawdziwa wojna toczy się w 
człowieku, pomiędzy zwątpieniem a wiarą w 
miłosierdzie Boga. Jezus wolał być 
skrzywdzony, niż osądzić krzywdzicieli i tych, 
którzy Go opuścili i zwątpili. Zależy Bogu na 
nas wszystkich i jest wierny swej miłości. 
Niedowiarstwo Tomasza, przeniknęło nie 
mniej głęboko do serca Jezusa niż włócznia. 
Gotowy był jednak jeszcze raz odsłonić bok i 
poczuć się dotkniętym do żywego, byleby 
tylko Tomasz nie pozostał niedowiarkiem. 
Jezus, ukazując się uczniom z ranami, 
utożsamił się ze wszystkimi napiętnowanymi 
przez społeczeństwo. Niewolnicy byli 
napiętnowani na czole lub nosili obrożę na 
szyi. Dzwonki dla trędowatych, żółta łata lub 
gwiazda na ubraniu dla Żydów, numery 
identyfikacyjne dla więźniów obozów 
koncentracyjnych, wilcze bilety dla 
„nielewomyślnych” w czasach komunizmu, 
żółte włosy dla prostytutek. Ludzie są 
stygmatyzowani do dziś i do dziś stygmaty 
Jezusa są dla nich jedyną szansą na odzyskanie 
godności. W żadnej religii jednak żaden bóg 
czy prorok nie jawił się swoim wyznawcom 
jako naznaczony czy napiętnowany, oprócz 
Jezusa Chrystusa. Wszyscy odtrąceni, 
piegowaci, o rudych włosach, niezgrabni, 
brzydcy, rozwiedzeni, pominięci, sieroty, 
alkoholicy, narkomani wbijający jak gwoździe 
igły w swe ręce i nogi, bezdomni, śmierdzący, 
zgwałceni, znieważeni pobiciem, przestępcy, 
bezskutecznie szukający kogoś, kto by im 
zaufał i dał jakąś pracę, beznadziejni 
nieudacznicy, zniewoleni, okaleczeni fizycznie i 
moralnie mogą w naznaczonym ranami 
Chrystusie zobaczyć swój obraz.                                                                                                                                                                                               
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.  

Z “Dzienniczka św. s. Faustyny                                   
 

"Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale 
kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i 
usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się 
serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. ... Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem Moim, wpadną 
w sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno 
ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez 
niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez glos Kościoła, a jeżeli 
udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i 
daję im czego pragną" (Dz 1728).                                                                                                                                                          
"Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosiedzia (tj. w Sakramencie 
Pokuty); tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba 
odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy 
przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nedzę swoją, a cud miłosierdzia 
Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładajaca się i choćby po ludzku nie 
było wskrzeszenia, i wszystko już stracone - nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego 
wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; 
na darmo będziecie wołać, ale już będzie za póżno" (Dz 1448). 
                                                                                                                                                                                                                                            
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 – 6:45pm. 
 
Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Tę koronkę podyktował Pan Jezus św. s. Faustynie w Wilnie w 1935r., jako modlitwę na przebłaganie 
i uśmierzenie gniewu Bożego. Odmawiający tę koronkę ofiarują Bogu Ojcu "Ciało i Krew, Duszę i 
Bóstwo" Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje, bliskich i całego świata. "Kiedy przy 
konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia 
duszę" (Dz 811). Obietnica ogólna brzmi: "Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać 
wszystko, o co Mnie prosić będą" (Dz 1541), ..." jeżeli to będzie zgodne z wolą Moją (Dz 1731). 
Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą Bożą nie jest dobre dla człowieka, a zwłaszcza dla jego 
wiecznej szczęśliwości. "Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w 
życiu, a szczególnie w śmierci godzinie" (Dz 754). "Kapłani będą podawać grzesznikom jako 
ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę 
koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego" (Dz 687).  
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