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12th Sunday in Ordinary Time (Year B) - 20th June 2021 

Dear brothers and sisters in Christ,                                                                                                                                        

In this month dedicated to the Sacred Heart let us continue to pray for 
the continuing conversion of ourselves and the world from attachment 
to sin. Let us bring the light of Truth into our homes by the 
consecration of our families to the Sacred Heart of Jesus.  

Act of Reparation to the Sacred Heart of Jesus 

(A partial indulgence is granted to those who recite this prayer. A 
plenary indulgence is granted if it is publicly recited on the feast of the 
Most Sacred Heart of Jesus. This prayer was prescribed to be recited 

on this feast by Pope Pius XI). 

Most sweet Jesus, whose overflowing charity for men is requited by so much forgetfulness, negligence 
and contempt, behold us prostrate before Thee, eager to repair by a special act of homage the cruel 
indifference and injuries to which Thy loving Heart is everywhere subject. Mindful, alas! that we 
ourselves have had a share in such great indignities, which we now deplore from the depths of our 
hearts, we humbly ask Thy pardon and declare our readiness to atone by voluntary expiation, not only 
for our own personal offenses, but also for the sins of those, who, straying far from the path of salvation, 
refuse in their obstinate infidelity to follow Thee, their Shepherd and Leader, or, renouncing the 
promises of their baptism, have cast off the sweet yoke of Thy law. We are now resolved to expiate 
each and every deplorable outrage committed against Thee; we are now determined to make amends 
for the manifold offenses against Christian modesty in unbecoming dress and behaviour, for all the foul 
seductions laid to ensnare the feet of the innocent, for the frequent violations of Sundays and holydays, 
and the shocking blasphemies uttered against Thee and Thy Saints. We wish also to make amends for 
the insults to which Thy Vicar on earth and Thy priests are subjected, for the profanation, by conscious 
neglect or terrible acts of sacrilege, of very the Sacrament of Thy Divine love; and lastly for the public 
crimes of nations who resist the rights and teaching authority of the Church which Thou hast founded. 
Would that we were able to wash away such abominations with our blood. We now offer, in reparation 
for these violations of Thy divine honour, the satisfaction Thou once made to Thy Eternal Father on the 
cross and which Thou continuest to renew daily on our altars; we offer it in union with the acts of 
atonement of Thy Virgin Mother and all the Saints and of the pious faithful on earth; and we sincerely 
promise to make recompense, as far as we can with the help of Thy grace, for all neglect of Thy great 
love and for the sins we and others have committed in the past. Henceforth, we will live a life of 
unswerving faith, of purity of conduct, of perfect observance of the precepts of the Gospel and 
especially that of charity. We promise to the best of our power to prevent others from offending Thee 
and to bring as many as possible to follow Thee. O loving Jesus, through the intercession of the Blessed 
Virgin Mother, our model in reparation, deign to receive the voluntary offering we make of this act of 
expiation; and by the crowning gift of perseverance keep us faithful unto death in our duty and the 
allegiance we owe to Thee, so that we may all one day come to that happy home, where with the Father 
and the Holy Spirit Thou livest and reignest, God, forever and ever. Amen.                                                                                                                                                                                              

Rest assured, your priests, will continue to pray for you.                                                                                
In the Sacred Heart of Jesus, Canon Mulholland. 
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Responsorial Psalm 
O give thanks to the Lord, for his love endures forever.  

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. 

 

Thursday marks our annual heavenly Patronal Festival of the Nativity of 
St John the Baptist. Holy Mass will be at 10am and 7pm.                                      

Please come along and join us. 

Holy Mass during the Week 
Monday 21st (St Aloysius Gonzaga) -7.00pm in St John’s 

Tuesday 22nd (St John Fisher)-10am & 7.00pm in St John’s 
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 23rd  -8am in St Magdalene’s & 10am in St John’s 
Thursday 24th (The Nativity of St John the Baptist) -10am & 7pm in St John’s 

Friday 25th -10am in St John’s 
Saturday 26th -8am in St Magdalene’s                                                                                              

RECENTLY DEAD:  James O’Rourke (Requiem Mass on Thursday by invite only)                             
& Ellen Melrose                                                                                                                                                                  

ANNIVERSARIES: Michael and Bridget Duggan, Mary Gallagher Fidelium animae per 
misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 
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20 Czerwca 2021 – XII Niedziela Zwykła „B” 

 
Maskotka czy sternik? 

Bóg nie 
obiecuje 
nam życia 
bez burz, ale 
obiecuje 
nam, że w 
naszych 
burzach 
zawsze 
będzie z 
nami. Burza, 
która 

zdarzyła się uczniom na jeziorze, pozwoliła 
im jeszcze głębiej odkryć tajemnicę Jezusa. 
Kim właściwie On jest? Nic tak nie pomaga 
nam odkryć obecności i mocy Jezusa, jak 
sytuacje krytyczne. Z jednej strony 
przeżywamy wtedy wielką trwogę, z 
drugiej – nigdy nie czujemy się tak blisko 
Boga. Nasze modlitwy w czasie spokoju 
przypominają odkurzanie starych mebli 
piórkową miotełką. Ale gdy na horyzoncie 
pojawi się czarna chmura 
niebezpieczeństwa, modlitwa zamienia się 
w wyważanie drzwi do nieba. Jeśli więc 
zdarzają ci się nieustannie kłopoty, burze 
życiowe, fale wściekłości ludzi, z którymi 
pracujesz albo żyjesz, wichry niszczące 
całą nadzieję, jaką skrupulatnie wznosiłeś 
latami, to być może dlatego, że 
zaniedbałeś to, co istotne: modlitwę! 
Może stała się ona tak usypiająca, że 
nawet samego Jezusa zepchnęła w kąt, w 
„wezgłowie” łodzi. Bóg „zasypia”, kiedy 
nasze modlitwy usypiają nawet nas i już 
nie chce nam się podnieść z łóżka. Czy 
rozmawiałbyś z kimś najważniejszym z 
ludzi, przyjmując go w łóżku? Czy jest 
kulturalnie zasnąć w fotelu w czasie 
rozmowy z gościem, którego 
poczęstowałeś kawą w czasie odwiedzin? 

Wzburzona woda, ogień błyskawic i 
gwałtowny wicher były to trzy plagi, które 
spadały na ludzkość, kiedy odwracała się 
od Boga. Pokolenie Noego zostało zalane 
wodą, ogniem z nieba zostało ukarane 
pokolenie Sodomy, a wichrami zostało 
rozrzucone po świecie pokolenie wieży 
Babel. Mądrość rabinów widziała w tym 
trzech wysłanników Bożego ostrzeżenia za 
lekceważenie miłości do Stwórcy. Lekcja, 
którą otrzymali uczniowie, zdarzyła się 
chyba po to, by odkryli na nowo Jezusa. 
Ospałość w życiu duchowym to wielkie 
niebezpieczeństwo dla ludzkiego istnienia. 
Jezus był u wezgłowia. Jezus był w 
miejscu, w którym steruje się wszystkim, 
ale uczniowie pozwolili Mu zasnąć. To 
wyraża naszą ospałą uwagę, duchową 
ospałość. Myślę o naszym świecie, na 
którym zdarzyły się już wielkie tsunami, 
pożary ogromnych wież na Manhattanie, 
huragany niszczące wybrzeża. Ilu z nas 
obudzi się ku prawdziwemu przebudzeniu 
duchowemu po tych znakach? Tylko Bóg 
może uspokoić żywioły, a my ciągle 
uważamy, że sami sobie poradzimy z 
żeglugą przez ten świat. Brak wiary 
sprowadza nadmiar trwożliwego lęku. 
Pomyśl o swoich burzach życiowych. Co 
powiedziały ci o miejscu, które 
wyznaczyłeś w łódce swojego życia 
Jezusowi? Gdzie jest Bóg w twoim planie 
dnia, skoro żyjesz w lęku i raz po raz 
zdarzają ci się niszczące wszystko burze? 
Może mówisz: gdzie jest Bóg, skoro mi się 
to zdarza? Jeśli chcesz, żeby wszystko się 
uspokoiło na zewnątrz i wewnątrz ciebie, 
to przebudź swoje sumienie i zawołaj do 
Jezusa! Umieść Go znowu w centrum 
swojej uwagi, intronizuj Go i ogłoś go w 
swojej duszy jako Króla! Jeśli zaś dalej 
będzie On tylko „maskotką” twojego życia 
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duchowego, staniesz się pastwą sił, które 
swoją potęgą cię przerastają i nie 

poradzisz sobie z nimi.                                                                                                                                 
Fr Bogdan SDS 

Spowiedź i Msze św.                                                                                                                                                                        
Zapraszamy do udziału w polskich  Mszach św. o godz. 1:00pm i 5:00pm (tylko do końca miesiąca 
czerwca). 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.  

24 czerwca – Uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela                                                                                                                                         
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel urodził się 
jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety.  Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie 
wystarczy przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba 
wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty. Jan 
Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się przywilejem, iż obchodzi się jako 
uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich 
śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne 
ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość. Św. Jan Chrzciciel jest głównym patronem 
naszej Parafii.      

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.  
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