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11th Sunday in Ordinary Time (Year B) -13th June 2021 

Dear brothers and sisters in Christ,                                                                                                                                        

Jesus appeared to St Margaret Mary, a 17th-century French nun of the 
Visitation Order, on a number of occasions with revelations about the 
love of his Sacred Heart for mankind. Jesus communicated his desire 
that he should be honoured through the display of this image of his 
heart, with the promise that all who did so would be especially blessed. 

“I promise you, in the excess of the mercy of my Heart, that its all-
powerful love will grant to all those who shall receive Communion on 
the first Friday of nine consecutive months the grace of final 

repentance; they shall not die under my displeasure nor without receiving the Sacraments, 
my divine Heart becoming their assured refuge at that last hour.” 

To qualify for this tremendous grace, it is necessary to receive Holy Communion validly and 
worthily, that is, not being in a state of mortal sin, on the nine consecutive First Fridays as 
stated. In addition, the communicant must have the intention, at least implicitly, of making 
reparation to the Sacred Heart of Jesus for all the sins and ingratitude of mankind. 

Here are the twelve promises Our Lord gave to St Margaret Mary:                                                                    
I will give them all the graces necessary for their state of life.                                                                         
I will establish peace in their homes.                                                                                                                   
I will comfort them in all their afflictions.                                                                                                             
I will be their secure refuge during life, and especially at the hour of death.                                                       
I will bestow abundant blessings on all their undertakings.                                                                        
Sinners shall find in my Heart the source and ocean of infinite mercy.                                                          
Tepid souls shall become fervent.                                                                                               
Fervent souls shall rise rapidly to a high degree of perfection.                                                                      
I will bless every place where a picture of my Sacred Heart shall be exposed and honoured.                          
I will give to priests the power to touch the hardest hearts.                                                                      
Those who shall promote this devotion shall have their names written in my Heart, never to 
be blotted out. 

I promise you, in the excessive mercy of my Heart, that its all-powerful love will grant to all 
those who receive Holy Communion on the First Friday of every month for nine consecutive 
months, the grace of final repentance, and that they shall not die without receiving the 
sacraments, and that my Divine Heart shall be their safe refuge in that last moment. 

In Our Lady’s Immaculate Heart, Canon Mulholland.  
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Responsorial Psalm 
It is good to give you thanks, O Lord.  

CONFESSIONS IN CHURCH-Tuesdays: 6.00pm-6.45pm. 

Memorare to St. Joseph                                                                                                           
Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, that 
never was it known that anyone who implored your help 
and sought your intercession were left unassisted.  
Full of confidence in your power I fly unto you and beg 
your protection. Despise not O Guardian of the Redeemer 
my humble supplication, but in your bounty, hear and 
answer me. Amen. 
 

Act of Consecration to St. Joseph                                                            
O dearest St. Joseph, I consecrate myself to your honour 
and give myself to you, that you may always be my father, 
my protector and my guide in the way of salvation. Obtain 
for me a greater purity of heart and fervent love of the 
interior life. After your example may I do all my actions 
for the greater glory of God, in union with the Divine 
Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary.                        
O Blessed St. Joseph, pray for me, that I may share in the 
peace and joy of your holy death. Amen. 

Collection finances: 

Jan      2,384.00                                   
Feb      3,368.00                                
Mar      4,472.50 

Apr      5,052.78                                    
May     5,460.31                                   
Total    21,049.59

Just out of interest the amount for the last "normal" year in 2019 for the same period the 
amount was £34,059.46. 

Holy Mass during the Week 
Monday 14th -7.00pm in St John’s 

Tuesday 15th -10am & 7.00pm in St John’s 
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 16th -8am in St Magdalene’s & 10am in St John’s 
Thursday 17th -10am in St John’s 

Friday 18th 10am in St John’s 
Saturday 19th -8am in St Magdalene’s                                                                                              

ANNIVERSARIES: Cardinal Winning & Ann Millar                                                              
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 
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13 Czerwiec 2021 – XI Niedziela Zwykła „B” 

 
Przez klęskę do szczęścia 

 

Prawdziwe szczęście zbliża się do tych, od 
których oddala się złudne powodzenie. 
Opuścić ciało i stanąć w obliczu Pana; być 
zerwanym jak maleńka gałązka cedrowa z 
drzewa, z którego dotychczas ciągnęła 
soki; być jak ziarno, które wrzucone prosto 
w dół, w ziemię, wyrasta jednak ponad 
nią, wzbijając się ku niebu. Zanim ziści się 
to niepojęte przeznaczenie, człowiek 
boleśnie przeżywa wrzucenie w ziemię, 
raniące oderwanie od drzewa, dotkliwe 
opuszczenie tego, co cielesne. Nawet ten 
świat Bóg stwarzał, odrywając światło od 
ciemności. Nawet chcąc nas zbawić, 
wrzucił się jak przeczyste ziarno z nieba w 
brudną glebę ludzkiego ciała. Nawet w 
niebo wstępując, oderwał się jak gałązka 
cedrowa od drzewa ludzkiego rodu. To nie 
jest łatwe, gdy przychodzi na nas kolej 
zrealizować ów Boży program, mający na 
celu wyniesienie naszej natury ludzkiej. 
Bywa, że oznacza to oderwanie od 
własnych marzeń opuszczenie pragnień 
ciała, wyrzucenie z rąk powodzenia. 
Naiwność musi upaść bardzo nisko, jak 
ziarno, by wyrosła w drzewo gorczyczne 
mądrości. Dopóki jesteśmy na terenie 
metafor i symboli, niewiele z tego 
rozumiemy. Jezus tylko swoim uczniom 
objaśniał wszystkie te sekrety. Dlaczego? 
Bo trzeba być Jego prawdziwym uczniem, 
by pojąć, że pozorne niepowodzenie w 

tym świecie jest tak naprawdę 
zapowiedzią niepojętego szczęścia nie z 
tego świata. Kto kurczowo trzyma się 
wersji udanego życia na ziemi, mógłby 
poczuć się zraniony oczywistą prawdą, że 
nic na tym świecie nie jest trwałe i 
wcześniej czy później wszystko się skończy. 
Zanim więc ziarno uschnie we wnętrzu 
dłoni, a gałązka cedrowa zwiędnie na 
drzewie, albo duch zmarnieje w ciele, oby 
siła ramienia Boga nas oderwała i 
obdarzyłaNową szansą nieprzemijania! 
Cóż oznacza, że ziarno musi być wrzucone 
do ziemi, albo gałązka cedrowa oderwana 
od drzewa? Może to, że kiedyś zostaniemy 
porzuceni przez ręce, które nas przytulały, 
albo oderwani od kochającej rodziny i 
porwani przez samotność. Kto może się na 
to zgodzić bez frustracji, gniewu i 
rozpaczy? Frustracja to nieznośne 
odczucie pustki po kimś, lub po czymś, 
albo brak spełnienia, którego 
spodziewaliśmy się. Być może szukasz 
męża, albo żony, ale nikt taki ci się nie 
przydarza. Może ktoś, komu się ufałeś, 
zdradził cię perfidnie i zostawił, wrzucił cię 
jak ziarno nic niewarte w glebę smutku. 
Być może nie masz żadnej sensownej 
propozycji na spełnienie swych marzeń i 
aspiracji życiowych. Czy nie to jest właśnie 
znakiem zwiastującym coś piękniejszego? 
Gdy nie nadajemy się do tego świata, to 
do którego świata jesteśmy przeznaczeni? 
Prawdziwe szczęście zbliża się do tych, od 
których oddala się złudne powodzenie. 
Jednak dla kogoś, dla kogo BÓG jest tylko 
BOZIĄ, oderwanie, wrzucenie, opuszczenie 
to słowa koszmarne, gdyż poza tym 
światem nie wyobraża sobie szczęścia i 
może rzeczywiście bezpieczniej do niego 
jest mówić w przypowieściach?                                                                                                                                                                                          
Fr Bogdan SDS 
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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.  

Cierpliwy Boże… 

 

Który pamiętasz o nas - choć my o Tobie 
zapominamy. 
Który cierpliwie czekasz - a my nie 
przychodzimy. 
Który myślisz o nas - a my jesteśmy zajęci 
doczesnością. 
Który się troszczysz - pomimo naszej 
obojętności. 
Który grzejesz Miłością - nasze lodowate 
serca. 
Który karmisz Chlebem - nas obojętnych na 
głód bliźnich. 
Który jesteś WSZYSTKIM - a my odkładamy Cię 
na później, 
na starość, której może nigdy nie doczekamy - 
Ty, który nas kochasz. 
Uprzedź nas Swą łaską - bo bez niej nie 
zrobimy nawet kroku 
W Twoją stronę. 

                                                                                                                                                                                                                                       
Msza św. o godz. 5:00pm                                                                                                                                                                                                           
Msza św. o godz. 5:00pm odprawiana do tej 
pory jako Msza tymczasowa ze względu na 
Covidowe ograniczenia co do ilości osób, od 
lipca zostaje zawieszona aż do odwołania. 
Ostatnią celebracją będzie niedziela 27 
czerwca. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba 
przywrócenia tej Mszy ponownie to do jej 

odprawiania możemy powrócić. A zatem 
zapraszam wszystkich na Mszę św. o godz. 
1:00pm po polsku lub według uznania na 
Msze św. angielsko-języczne.                                                                                                                                                                                
Fr Bogdan SDS 

Zapisy dzieci do klasy pierwszo-komunijnej 
po polsku                                                                                                                         
Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 
będą w procesie przygotowania do Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii św. i  Rodzice życzą sobie 
by ich program przygotowania odbywał się po 
polsku można je zgłaszać do klasy pierwszo-
komunijnej wypełniając specjalny formularz. 
Formularze można odbierać osobiście w 
zakrystii po Mszy św.  lub poprzez kontakt z 
Ks. Bogdanem. Zajęcia dla tej grupy będą się 
odbywać wg. programu jaki jest stosowany w 
Polsce w Archidiecezji Krakowskiej. Spotkania 
tej grupy będą w jednaj z salek obok holu 
parafialnego. Terminy i ilość spotkań będzie 
omawiana na pierwszym, organizacyjnym 
spotkaniu z Rodzicami. Priorytetem 
przynależności do tej klasy komunijnej są 
dzieci, które nie uczęszczają do szkół 
katolickich. Po ukończeniu całego programu 
Rodzice mogą zdecydować gdzie i kiedy chcą 
by ich dziecko przystąpiło do Sakramentu 
Pierwszej Komunii św. Może to być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę w Parafii św. Jana 
Chrzciciela lub też istnieje możliwość przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. w Polsce za specjalnym 
pozwoleniem księdza katechety. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa wraz z 
zamknięciem pełnej klasy tj. 20 osób. Zajęcia 
rozpoczną się od września. Wszelkie 
informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu 01738 564 182.  

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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