
 

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) 

Easter Sunday 2021 

Dear sisters and brothers in Christ, 

“Did not the Christ have to suffer these 
things before entering into His glory?”                             
(St Luke. 24:26) 

As we slowly emerge from prohibitions, 
closures and cancellations, this day of 
Christ’s victory cannot be cancelled or 
annulled: the Lord is truly risen!  Nothing 
can or ever will ban or keep this day 
hidden.  Our Lord Jesus Christ said from 
His saving Cross, “It is 
consummated!”  Oh, how true.  For all that 
He promised, all that was prophesied of 
Him, has been accomplished.  He has laid 
down His life for His flock – for the sheep, 
each of which He knows by name.  And He 
has taken up that precious life again.  Yes, 
the Lord is truly risen. 

Considering so much upheaval in the world, 
and the daily worries mounting for so many 
souls, the peaceful victory of the 
Resurrection comes as the day that 
promises victory over all sorrow, sin, fear, 
sickness, evil and death.  The sweet triumph 
of the Resurrection, fruit of so much 
bitterness and suffering, gives to all of us 
hope in the lesson of the Holy Cross: In the 
Cross is joy for those who have faith.  Yes, 
this sign of contradiction, so despised and 
misunderstood by the world, pours deep 
and true joy into the hearts of those who 
lovingly carry it in union with the Divine 
Master, finding Providential purpose in all 
their trials.  

So, while the Easter Alleluia may not be 
chanted in all of its splendour this year, let 
our own hearts echo the glorious angelic 
chorus of Heaven’s Alleluia.  Its melody  

 

 

echoes over the dark, silent, empty tomb: 
This is the day which the Lord hath made; 
let us rejoice and be glad in it.  Peace to the 
redeemed of the Holy Cross! Alleluia! 

And let us renew our courage for the days 
ahead, remembering: “In this world, you 
will have trouble. But take heart! I have 
overcome the world.” (St John 16:33) 

We have only begun to celebrate!  The 
Paschal candle will be with us for forty 
days, reminding us of Our Lord’s presence 
– and the important lessons He gave His 
dear ones before leaving this earth.  How 
greatly we need these reminders in such 
dark and troubled days! 

May the Holy Virgin Mother, whose heart 
rejoiced more than all others at the victory 
of Our Saviour, be near to us all during this 
Paschal Season. 

Blessed and Joyous Easter to you!  

With every good wish,  

Canon Mulholland. 
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EASTER SEQUENCE  
 

Victimae paschali laudes                                         
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello 
conflixere mirando: 
dux vitae mortuus, 
regnat vivus. 
Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis, 
 gloriam vidi resurgentis: 
Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 

Surrexit Christus spes mea: 
praecedet vos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse                                              
a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, 
miserere. 
Amen. Alleluia. 
  ……………………...                                             
Christians, to the Paschal 
Victim 
offer sacrifice and praise. 
The sheep are ransomed by 
the Lamb; 
and Christ, the undefiled, 
hath sinners to his Father 
reconciled. 
Death with life contended: 
combat strangely ended! 
Life’s own Champion, slain, 

yet lives to reign. 
Tell us, Mary: 
say what thou didst see upon 
the way. 
The tomb the Living did 
enclose; 
I saw Christ’s glory as he 
rose! 
The angels there attesting; 
shroud with grave-clothes 
resting. 
Christ, my hope, has risen: 
he goes before you into 
Galilee. 
That Christ is truly risen 
from the dead we know. 
Victorious king, thy mercy 
show! 
Amen. Alleluia

Responsorial Psalm: This day was made by the Lord; we rejoice and are glad.  
  
 
Easter Monday 05th  

Mass at 10am & 12noon Polish  
Easter Tuesday 06th 
Mass at 10am & 7.00pm 
Adoration & Confessions from 6.00pm 
Easter Wednesday 07th 

Mass at 10.00am 

Easter Thursday 08th 

Mass at 10.00am 
Easter Friday 09th  
Mass at 10.00am 

RECENTLY DEAD: Caite Hanley,                          
Canon Raymond Coyle, Elsie McLaughlan                    
& Molly Hatfield                                                                                                   
ANNIVERSARIES: Richard Wilkie,                      
Patrick Boyle, Rose Mackle,                                       
Elsie & Maggie Donnelly, Marthra O’Brien, 
Margaret McCarron, Sue O'Neill                                         
& Rebecca Louise Knowles.                                                               
Fidelium animae, per misericordiam Dei, 
requiescant in pace. Amen. 
During the week there will be Requiem 
Masses for Molly Hatfield                                                    
& Elsie McLaughlan.

 

 



 
 
 
 
04 Kwiecień 2021 – Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania 

Bezradność przy grobie                                                                                                                                                                                   
Trzy kobiety stojące przy pustym grobie z olejkami wonnymi w zaciśniętych dłoniach spoglądały po sobie ze 
zdziwieniem i bezradnością. Nie znalazły ciała Jezusa, i to właśnie wywołało ową bezradność. Kilka lat temu, zdarzyło 
mi się przeżyć coś podobnego. Chcąc udzielić Komunii świętej uczestnikom Mszy św., podszedłem do tabernakulum, 
ale gdy je otworzyłem i zajrzałem do wnętrza, byłem zdziwiony, ponieważ okazało się puste. Kapłan na poprzedniej 
Mszy rozdał wszystkie komunikanty i chyba w pośpiechu zapomniał zatroszczyć się o uzupełnienie Świętego Pokarmu. 
Stałem więc bezradny, nie wiedząc, co uczynić. Zapewne zarówno dla tych kobiet, jak i apostołów stojących przy 
grobie, brak ciała Jezusa musiał być faktem wstrząsającym. To, że ktoś umarł, można przeżywać, cierpiąc, ale to, gdy 
ktoś przestaje istnieć, gdy dematerializuje się jego ciało, albo znika w niewyjaśniony sposób, może doprowadzić do 
dezorientacji graniczącej z szaleństwem. W pierwszych chwilach tego odkrycia dramatem nie była już śmierć Jezusa, 
ale to, że On zupełnie zniknął, jakby Go nigdy nie było! Nieobecność Boga jest przerażającym doświadczeniem. Każdy 
z nas byłby bezradny, gdyby pewnego dnia okazało się, że „Bóg nie umarł”, tylko Go naprawdę nigdy nie było. Kto 
wtedy wytłumaczyłby nam sens naszych bezsensownych nocy? Kto wynagrodziłby cierpienie zadane ręką 
niesprawiedliwą i nieukaraną? Kto wynagrodziłby szczęśliwszą nagrodą niż szczęście? Kto wydobyłby na jaw wszelkie 
ukryte zbrodnie i dał nadzieję na przyszłość sięgającą poza śmierć? Jaki cel i znaczenie miałoby wtedy w ogóle życie? 
Wydaje się, że owa niepokojąca bezradność mogła być wielką próbą, kuszeniem odbywającym się bez kusiciela. Bo 
obecność diabła, tak czy owak, jest jakimś dowodem obecności Boga, ale gdy kuszeniem staje się pustka, pozbawiona 
nawet demonicznego szeptu, wszystko, co dotychczas miało miejsce, wydaje się iluzją. Niepewność kobiet przy 
pustym grobie podobna jest do sytuacji, gdy ktoś zatrzymuje się na skraju przepaści i spoglądając w jej głębię, na 
próżno szuka dna; albo gdy ktoś patrzy w lustro i nie widzi odbicia swej twarzy; albo też budzi się w nocy i w ogóle nie 
czuje ciała. Podejrzewam, że potężniejszym ciosem niż śmierć kogoś, kto nadawał nam sens życia, jest zupełne 
zniknięcie tej osoby. Niewiasty były przerażone nie umarłym Jezusem, tylko brakiem jego ciała. W pierwszej chwili 
zmartwychwstanie mogło być postrzegane jako coś gorszego niż śmierć. Zdarzają się takie chwile, w których wszystko 
traci znaczenie. Jesteśmy bezradni i pozbawieni wytłumaczenia tego, co się z nami dzieje. Bóg nie tylko jakby znika z 
naszego życia, ale wydaje się być Wielkim Nieistniejącym. Nie zniechęcajmy się, jeśli coś nie dzieje się w taki sposób, 
jakbyśmy się spodziewali. Przetrwajmy zwątpienie i bezradność, oburzenie i strach. Nawet nie wiemy, jak takie chwile 
są nam potrzebne do uzupełnienia kształtów naszej wiary, by stała się na miarę wiary Abrahama, a może nawet 
jeszcze wiekszej?                                                                                                                                                                                                         
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.   

Zmartwychwstanie… 

 
                                                                                                                                                                                                                                
Wielkanoc- największe święto chrześcijan. Każdy przeżywa je inaczej. Gospodynie stoją przy garach, ignoranci 
oglądają po raz kolejny te same filmy nie mając czasu nawet na rodzinny spacer. A co robią chrześcijanie? 



Myślą… oby, choć tylko tyle. To zamyślenie nad tajemnicą Śmierci i Zmartwychwstania jest kluczowe w tym okresie. 
I nieważne gdzie odnajdziesz tą tajemnicę. Czy w dźwiękach psalmów, czy na polnej ścieżce, czy w ciszy własnego 
pokoju. Nie dołączaj do rzeszy ignorantów. Do wiary każdy dochodzi sam. Nie pomoże tu rodzina, ksiądz, wspólnota… 
Tu kluczowe jest Twoje myślenie, to Ty sam musisz sobie wszystko poukładać. Owszem, później możesz się tą wiarą 
dzielić, możesz o niej rozmawiać, przeżywać we wspólnocie. Ale kolejność nie może być odwrotna. Nikt nie lubi, kiedy 
ktoś mu układa w szafie - nic potem nie można znaleźć. Nie dajmy układać sobie w głowach. Sami na pewno zrobimy 
to najlepiej.  
  
Poniedziałek Wielkanocny                                                                                                                                                                                              
W drugi dzień Wielkanocy zapraszamy 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.  
 
Wesołego Alleluja!!! 
Drodzy Rodacy! 
Na ten jakże radosny czas Zmartwychwstania naszego Pana i zwycięstwa Życia nad śmiercią, życzę Wam wraz z 
Canonem Stevenem, Fr Jude i dk. Krzysztofem wielu Bożych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego, a szczególnie 
głębokiej wiary i pełnego zaufania Jezusowi, które niech kształtują Wasze życie i Waszą codzienność. Życzę Wam 
takiej wiary, którą będziecie mogli innych pociągać do Boga w tym dzisiejszym zlaicyzowanym świecie pełnym strachu 
i smutku, kiedy to Antychryst zbiera coraz większe żniwo. Życzę Wam również mocnego, dziecięcego zaufania 
Jezusowi, które pozwoli Wam kiedyś Zmartwychwstać i cieszyć się Bogiem w wieczności. Śląc Wam te życzenia 
chcemy byście byli mocni faktem Zmartwychwstania i dawali temu świadectwo wszędzie tam gdzie żyjecie i 
pracujecie, ale także Waszą obecnością na każdej niedzielnej Mszy św. dawajcie świadectwo o Chrystusowym 
Zmartwychwstaniu, bo właśnie Niedziela nam o tym fakcie przypomina i jest Pamiątką Zmartwychwstania Chrystusa. 
Niech Zmartwychwstały Pan, Zwycięzca grzechu i śmierci darzy Was swoją miłością, a Wy odpowiadajcie na tę miłość 
dobrocią serca, radością życia, codziennym przebaczeniem, nadzieją na lepsze jutro i codzienną modlitwą. Ciągle 
pamietajmy, że to BÓG jest Panem tego świata (NIE człowiek) i od Niego zależy nasza przyszłość. “To znów 
Wszechmogący Panie, czcimy Twoje Zmartwychwstanie!” Radosnego świętowania! 
Fr Bogdan  
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