
 

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) 

 

 

 3rd Sunday of Easter (Year B)  
18th April 2021

‘The disciples told their story of what had happened on the road and how 
they have recognized Jesus…’ 

My close friends know how much I love stories. If I got the chance to meet up with a friend, I 
would pick stories over food. The kind of stories that keep me engaged and fascinated are 
personal stories. Stories that expose scar, chronicle struggle and document small victories. 
These stories are the best gifts we can offer each other. When personal stories are sincerely 
shared, human spirits embrace. Are we able to recognize Jesus in the random acts of 
kindness from strangers? Do we hear his voice when our children make simple but profound 
utterances? 
 
As Christians, we should be comfortable about sharing the stories of our journey through life 
with Jesus. It should feel right to tell others about our experiences of prayers, even the 
'unanswered' ones. Our faith is boosted when we speak about the presence of Jesus in our 
daily lives. 
 

‘Their joy was great that they could not believe it, and they stood there 
dumbfounded…’ 

The Joy of Easter is not something foreign to our human experience. It is the joy we 
experience when a new possibility springs up just when we thought all was lost. It is the joy I 
felt weeks ago when the warmth of the sunshine confirmed that winter was ebbing away and 
a new season of warmth, glow and smiles was close by. 
 
The mystery of the resurrection comforts us especially in moments of painful struggles. The 
possibility of resurrection empowers us not to remain buried in our hurts and wounds but to 
embrace the restoring power of the Holy Spirit. Although our new life in Christ does not 
exclude us from the trials of this world, through the resurrection of Christ we have a sure 
hope that darkness and death will be overpowered by light and life. 
 
May your Easter joy grow stronger as you witness to the presence of Jesus in your life, 
-Fr Jude. 
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RESPONSORIAL PSALM 

 LIFT UP THE LIGHT OF YOUR FACE ON US, O LORD. 

Liturgy During the Week 
Tuesday 20th 

Mass at 10am & 7.00pm 
Adoration & Confessions from 6.00pm 

Wednesday 21st 
Mass at 10.00am 

Thursday 22nd 

Mass at 10.00am 
Friday 23rd  

Mass at 10.00am 
 

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. 

 
 

RECENTLY DEAD: His Royal Highness The Duke of Edinburgh  
 

 
 

Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen. 
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18 Kwiecień 2021 – III Niedziela Wielkanocna 

 
Ryba z dna – światło z wysoka  

 
Uczniowie siedząc w ciepłym Wieczerniku, 
przy oliwnych lampkach, które rzucały światło 
na ich osamotnione oblicza, dzielili się Słowem 
Bożym i doświadczeniem. Nie były to 
teoretyczne teologiczne wnioski ani też zwykłe 
zwierzenia ludzi. Oni już wiedzieli, że dzielenie 
polega na tym, aby własne doświadczenie 
wyjaśnić w świetle Biblii, a Biblię wyjaśniać 
własnym doświadczeniem. Gdy tak 
rozmawiali, On sam stanął pośrodku nich. 
Autentyczne dzielenie się Słowem Bożym 
sprawia, że człowiek w relacji do drugiego 
człowieka doświadcza obecności Boga. 
Wspólnota ludzi, którzy dzielą się Słowem 
właśnie w taki sposób, cieszy się obecnością 
Jezusa. W tekście jest też mowa o tym, że 
Jezus zapragnął, aby Apostołowie podzielili się 
z Nim upieczoną rybą, On zaś podzielił się z 
nimi światłem mądrości. Najpierw zażądał, 
aby oni podzielili się tym, co wyłowili z dna i 
co sami usiłowali strawić, a później obdarował 
ich tym, co sam w sobie ukrywał – mądrością 
Słowa! Również od nas żąda, abyśmy podzielili 
się najpierw tym, czym się gryziemy i co 
usiłujemy strawić – naszym doświadczeniem 
życiowym. A później rzuca na to światło. 
Szukajmy więc światła na nasze życie w Biblii i 
przez pryzmat własnych przeżyć próbujmy 
zrozumieć, co napisane jest w Biblii. 
Wyjaśniajmy Biblię życiem i Biblią wyjaśniajmy 

życie! Co może się stać z człowiekiem, gdy nie 
kieruje się umysłem oświeconym przez Słowo 
Jezusa? Pierwsze czytanie opowiada o tym, że 
Żydzi zabili Jezusa i zaparli się Świętego Boga, 
a także wyprosili ułaskawienie dla jakiegoś 
przestępcy, ponieważ działali w 
nieświadomości. Jak więc okrutna niewiedza 
nie ominęła ludzi z narodu wybranego, tak i 
nam mogą się zdarzyć nie mniej tragiczne 
wypadki, jeśli nie będziemy łączyli Słowa 
Bożego z tym, co przeżywamy lub ukrywamy w 
sobie najgłębiej na dnie serca! Na Boga 
będziemy patrzeć jak na kogoś, kto jest 
wszystkiemu winny, natomiast w sobie nie 
będziemy potrafili zobaczyć przestępstw 
grzechu. Przypomnij sobie, czym uczniowie 
poczęstowali Jezusa? Rybą! A przecież jest to 
stworzenie najgłębiej ukryte i żyjące na dnie 
wody! Ona symbolizuje właśnie to wszystko, 
co w nas jest ukryte na dnie serca. Wszystkie 
nasze najgłębsze uczucia i najniższe stany 
duchowe, zatopione w podświadomości 
obawy i życiową bezbronność. Apostołowie 
podzielili się z Jezusem tym, co było ich 
najgłębiej skrywanym, mrocznym 
doświadczeniem, i dlatego Jezus podzielił się z 
nimi mądrością z nieba! W drugim czytaniu 
św. Jan tak zaczyna zachętę do dzielenia się 
Słowem: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, 
żebyście nie grzeszyli”. Słowo Boże jest po to, 
abyśmy nie grzeszyli. Czytając i rozważając, a 
w końcu dzieląc się nim, nabieramy dystansu 
do pokusy i zbliżamy się do Boga. Im głębsze i 
mroczniejsze tajemnice naszego serca 
wydobywa Słowo, tym jaśniejszą mądrość 
nam przynosi! Wtedy unikniemy grzechów tak 
tragicznych jak te, które zdarzyły się tym, 
którzy nie rozpoznali Syna Bożego w 
człowieku, a w przestępcy zobaczyli kogoś 
niewinnego!                                                                                                                                                           
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.  

Dwie drogi… 

 

„...ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka, 
wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i 
muzyki, i różnych przyjemności. Ludzie szli tą 
drogą, tańcząc i bawiąc się - dochodzili do 
końca, nie spostrzegając, że to już koniec. 
Na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli 

otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w 
tę przepaść; jak szły, tak i wpadały. A była ich 
tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. 
I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo 
była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a 
ludzie, którzy nią szli mieli łzy w oczach i różne 
boleści były ich udziałem. Jedni padali na te 
kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A na 
końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony 
wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te 
wszystkie dusze. Zaraz w pierwszym momencie 
zapominały o swych cierpieniach” (Dz. 153). 

 

Dopomóż mi Panie... 

 

Dopomóż mi do tego, o Panie, 
aby moje oczy były miłosierne,                                                                                                                             
bym nigdy nie podejrzewała i 
nie sądziła                                                                                                                                                                
według zewnętrznych 
pozorów, ale upatrywała to,                                                                                                                                               
co piękne w duszach bliźnich i 
przychodziła im z pomocą.                                                                                                                                                
Dopomóż mi, Panie, aby słuch 
mój był miłosierny,                                                                                                                                                             
bym skłaniała się do potrzeb 
bliźnich,                                                                                                                                                                                
by uszy moje nie były obojętne 

na bóle i jęki bliźnich.                                                                                                                                     
Dopomóż mi, Panie, aby język 
mój był miłosierny,                                                                                                                                               
bym nigdy nie mówiła ujemnie 
o bliźnich,                                                                                                                                                                 
ale dla każdego miała słowo 
pociechy i przebaczenia.                                                                                                                           
Dopomóż mi, Panie, aby ręce 
moje były miłosierne i                                                                                                                                              
pełne dobrych uczynków, bym 
tylko umiała czynić dobrze 
bliźniemu,                                                                                                                                                                              
a na siebie przyjmować 
cięższe, mozolniejsze prace.                                                                                                                        
Dopomóż mi, Panie, aby nogi 
moje były miłosierne,                                                                                                                                       
bym zawsze spieszyła z 
pomocą bliźnim,                                                                                                                                       
opanowując swoje własne 
znużenie i zmęczenie.                                                                                                                                     

Dopomóż mi, Panie, aby serce 
moje było miłosierne,                                                                                                                                        
bym czuła ze wszystkimi 
cierpieniami bliźnich.                                                                                                                                           
Nikomu nie odmówię serca 
swego.                                                                                                                                                          
Obcować będę szczerze nawet 
z tymi, o których wiem,                                                                                                                                           
że nadużywać będą dobroci 
mojej,                                                                                                                                                                              
a sama zamknę się w 
najmiłosierniejszym Sercu 
Jezusa.                                                                                                                                                          
O własnych cierpieniach będę 
milczeć.                                                                                                                                                         
Niech odpocznie miłosierdzie 
Twoje we mnie, o Panie mój 
(...).                                                                                                                      
Jezu mój, przemień mnie w 
siebie, bo Ty wszystko możesz. 

                                                                                                                                                                                                                                    
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. 


	newsletterPERTH
	180421 Polish

