
 

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) 

 

 

 4th Sunday of Easter (Year B)  
25th April 2021

Dear sisters and brothers in Christ, 

It was Our Lady who said to little Jacinta at Fatima, “If men knew what eternity is, they 
would do everything to change their lives.”  Our efforts and labours during our lifetime 

should be with the purpose of meriting and preparing for a happy eternity. 

Fr Jean-Pierre De Caussade (1675-1751) was a French Jesuit. He coined the term “the 
sacrament of the present moment.” His book Abandonment to Divine Providence was the 

most recommended book by spiritual directors for many decades. It is a small but 
powerful book with a profoundly simple message: “Embrace the present moment as an 
ever-flowing source of holiness.” 

He so beautifully wrote:  

The present moment is ever filled with infinite treasures; it contains more than you have capacity to 
hold.  Faith is the measure.  Believe, and it will be done to you accordingly.  Love is also the 
measure.  The more the heart loves, the more it desires; and the more it desires, so much the more 
will it receive.  The will of God presents itself to us at each moment as an immense ocean that no 
human heart can fathom; but what the heart can receive from this ocean is equal to the measure of 
our faith, confidence, and love.  The whole creation cannot fill the human heart, for the heart’s 
capacity surpasses all that is not God.  …The divine will is an abyss of which the present moment is 
the entrance.  Plunge into this abyss and you will always find it infinitely more vast than your 
desires.  Do not flatter anyone, nor worship your own illusions; they can neither give you anything 
nor take anything from you.  You will receive your fullness from the will of God alone, which will not 
leave you empty.  Adore it, put it first, before all other things…. 

One of the most famous and beloved of all the sayings of St. John of the Cross is, “In the evening of 
life we will be examined by love.”  But let us not forget the insightful and challenging ending of his 
statement: “Therefore, love God as He deserves to be loved, and abandon your own ways of 
acting.” Saint Jean-Baptiste-Marie Vianney, the Curé d’Ars, reminds us: "Put all the good works in 
the world against one Holy Mass; they will be as a grain of sand beside a mountain." 

All the graces of Paschaltide to each of you.  In Our Loving Saviour and His rejoicing Mother, 
Canon Mulholland. 
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Prayer for Vocations 
O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart Your knowledge, understanding, and counsel 
to youth that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and 
strength to follow God's holy will. Guide their uncertain steps, strengthen their resolutions, shield 
their chastity, fashion their minds, conquer their hearts, and lead them to the vineyards where they 
will labour in God's holy service.  
Amen. 
 

For those who feel they might have a vocation to the priesthood or religious life,                   
please speak to a priest. 

RESPONSORIAL PSALM 
THE STONE WHICH THE BUILDERS REJECTED HAS BECOME THE CORNER STONE. 

Holy Mass during the Week 
Tuesday 27th 

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

Wednesday 28th 

Mass at 10.00am 

Thursday 29th (St Catherine of Siena) 

Mass at 10.00am 
Friday 30th (Pope St Pius V) 

Mass at 10.00am  
Mass at St Mary Magdalene’s at 12 noon. 

 

Holy Mass will be celebrated on Friday 30th April at 12noon in St Mary Magdalene’s to pray 
for the repose of the soul of Mgr Hendry on the first anniversary of his death.                                  

Please book a place. 

RECENTLY DEAD: Helen Patrick & Teresa 
Reilly,                                              

ANNIVERSARIES:                                             
Kathleen Rose Creith Mulholland,                               

May & Tony Ward, Jimmy Gallagher (Birthday 
remembrance), William & Mary Scally, Mamie 
Canning, Zygmunt & Elizabeth Stocki, Terry 

MacKay, James Clark, Joe/Maria & Ivan Castell,                    
Claude Fernandes, Peter Dias, Ann Maria                       
& Joaquim Colaco, Canon Romeo Coia,                                        

Canon Michael Milton, Canon Hugh Sreenan             
& Mgr Charles Hendry                                   

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

 
Jak Dobry Pasterz  

 
Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest 
Niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona 
tydzień modlitw o powołania kapłańskie i 
zakonne. Jezus, Syn Boży, przedstawia się jako 
Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją 
owczarnię. Posiada On władzę od Ojca, z 
którym stanowi jedność. Jezus odrzuca 
posłannictwo polityczne i ogłasza królestwo 
Bożego oparte o przykazanie miłości, którego 
granicę stanowi wiara w Niego. Natomiast do 
swojego królestwa zaprasza każdego, kto 
pragnie wypełniać wolę Ojca wyrażoną w 
ewangelicznej nauce. Misję Dobrego Pasterza 
mają kontynuować na ziemi wyświęceni 
kapłani. Istnieje kapłaństwo powszechne, w 
którym otrzymują udział wszyscy ochrzczeni, i 
kapłaństwo urzędowe, zwane też służebnym, 
które jest przekazywane przez sakrament 
święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i 
zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie 
Bożym. Kapłaństwo urzędowe udziela 
natomiast świętej władzy, mocą której kapłani 
służą ludowi Bożemu przez nauczanie, 
sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. 
Kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi, 
którzy potrzebują zbawienia. Księża znajdują 
się między ziemią a niebem. Jedni są młodzi, 
szczupli, wysokiego wzrostu, inni zaś starzy, 
grubi i tak niscy, że na ambonie wspinają się 
na palce, żeby było ich dobrze widać. Jednak 
wszyscy księża przybliżają do Chrystusa, 
karmiąc słowem i łaską Bożą. Jako 
dziewięćdziesięciolatek ks. Jan Twardowski 
stale powtarzał: „Jestem szczęśliwym 

księdzem”. Kochał kapłaństwo, kochał Kościół, 
któremu służył tak wiernie, jak potrafił. Przede 
wszystkim jednak kochał Jezusa. Sam 
stwierdził w „Autobiografii”: „Zakochałem się 
w Jezusie i nie spotkałem nikogo piękniejszego 
niż On”. Sens życia stanowiła dla niego 
Eucharystia i modlitwa. Mówił: „Kapłaństwo 
jest łaską, trzeba zaufać tej łasce. Trzeba ufać 
Temu, który prowadzi. Dla mnie kapłaństwo to 
jakaś niezwykła fascynacja osobą Pana 
Jezusa”. Bóg sam wybiera człowieka, a 
„odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić 
wprowadzić się na drogę wiodącą do 
Chrystusa” – zauważa papież Franciszek. 
Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych 
zaletach lub osobistych osiągnięciach 
któregokolwiek z powołanych. To przede 
wszystkim życie eucharystyczne. Pismo Święte 
mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich 
chwiejności i niewierności. Ich powołanie 
pochodziło wyłącznie z wolnego wyboru 
Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa kapłani 
wciąż od nowa, sprawując Eucharystię, 
uobecniają Jego zbawcze wydanie się na 
śmierć. I w ten sposób wypełniają testament 
Mistrza: „To czyńcie na moją pamiątkę”. 
Zakończeniem refleksji dotyczącej kapłaństwa 
niech będą słowa modlitwy za 
kapłanów: Panie i Boże nasz, ześlij Twojemu 
ludowi świętych kapłanów, którzy będą 
pachnieć owcami. Niech będą podporą w 
trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie 
słowem, czynem, miłością wprowadzali w 
serca ludzkie i trudy codziennego życia. Niech 
stają się odbiciem Twego Świętego Oblicza, 
niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu 
Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do 
ostatniej chwili swego życia. Amen.                                             
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.  

Pierwsza Komunia św.  
Pierwsza Komunia św. naszych Polskich dzieci będzie w tym roku 15 maja,  o godz. 12:00pm. Dzieci, 
które po raz pierwszy będą przyjmowały Pana Jezusa do swoich serc to: Belza Zuzanna, Gutowski 
Jakub, Kastelik Felicja, Kula Nathan, Marczuk Karina, Maryniak Patryk, Nosowska Julia, Ostrowski 
Eryk, Rosik Oliver, Wacięga Tomasz, Zbieg Mateusz, Zegarlicki Jakub, Szymczak Laura. Pamiętajmy o 
nich w naszych modlitwach.  
 
Spowiedź dzieci pierwszo-komunijnych 
Spowiedź dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii św. będzie w piątek o godz. 
6:00pm w kościele. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszam do spowiedzi w każdej 
dogodnej sytuacji bądź to przed mszami niedzielnymi bądź też we wtorki od godz. 6 – 6:50pm.  
 
Maryjne zadumanie majowe… 
                                                                                                                                                                                                                                          

 
Maj - miesiąc, w którym świat wokół nas 
maluje się tak wielu kolorami, w Kościele 
poświęcony jest szczególnie Matce Bożej - 
możemy powiedzieć, że jest miesiącem 
maryjnym. Wielu wiernych w majowe 
wieczory gromadzi się w świątyniach, przy 
przydrożnych krzyżach, kapliczkach, figurach, 
by wyśpiewać cześć Maryi. Z wielu ust płyną 
wtedy wezwania Litanii Loretańskiej. W tym 
czasie gorąco dziękujemy Panu Bogu za Matkę 
Syna Bożego, za Jej wstawiennictwo i prosimy 
o dalszą opiekę nad nami. W naszej wierze i 
narodowej tradycji obecność Maryi jest 
szczególnie ważna. Znakiem tego są liczne 
rozsiane na polskiej ziemi sanktuaria maryjne, 
których sercem jest Jasna Góra - duchowa 

stolica naszej Ojczyzny. Łączymy się z nią 
każdego dnia poprzez szczególną modlitwę. 
Ma ona charakter apelu i śpiewana jest lub 
odmawiana w pozycji stojącej. Łączymy się 
wtedy duchowo z miejscem, gdzie gromadzą 
się ojcowie paulini z pielgrzymami, aby 
uroczyście odśpiewać Apel Maryjny, łączymy 
się także z tysiącami polskich rodzin, które o 
godz. 21 stają przed Królową Polski, by wyznać 
Jej wierność i oddanie. Czujemy się wtedy 
ogarnięci modlitwą całego Kościoła polskiego. 
Słowa Apelu Jasnogórskiego są bardzo krótkie: 
Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie 
pamiętam czuwam. Jednak ich treść niesie ze 
sobą wielkie bogactwo. O tych słowach Apelu 
mówił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas 
drugiej pielgrzymki do Polski. „Pani 
Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości 
dla wszystkich. Jest to zaś szczególnie ważne 
dla Was, młodych. W Was bowiem rozstrzyga 
się ów kształt miłości, jaką będzie miało całe 
Wasze życie. A przez Was - życie ludzkie na 
ziemi polskiej. Życie małżeńskie, rodzinne, 
społeczne, patriotyczne - ale także: życie 
kapłańskie, zakonne, misyjne. Powiedz mi, 
jaka jest twoja miłość - a powiem ci, kim 
jesteś". 

                                                                                                                                                                                                                              
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. 
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