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13th Sunday in Ordinary Time (Year B) - 27th June 2021 

Dear Parishioners,  

“Power In My Hands” is a DVD film that uncovers 
the beauty and power of the Rosary. Its purpose is to 
help viewers understand the power to revitalise a 
society in spiritual crisis and instil an active response 
to the Blessed Mother’s plea for prayer. Hope through 
Jesus Christ is the ultimate goal of this film. 
 
Throughout history, humanity has been urged to 
respond to great needs and spiritual crises.  In modern 
times, this has been seen from the pleas of Pope                   
St. John Paul II to Pope Benedict XVI to Pope 
Francis.  And the Mother of Jesus Christ has called 
upon humanity to respond in various major approved 
apparitions.  We have only to look at the messages 
given at Fatima, Akita in Japan, Kibeho in Africa and 
most recently in San Nicholas in Argentina approved 
by the Church in 2016. 
 
In Power In My Hands, prominent individuals and 
others will not only present the beauty and power of 

the rosary, but also share their personal witness to this power in one’s hands. This film also 
features unique stories of ordinary families and individuals.  

Copyright © 2021 St Anthony Communications. All rights reserved. 
 
Our mailing address is: Mount Carmel, St Brides Lane, Saundersfoot, Pembrokeshire, UK. 
SA69 9HL Tel: 01834 812643 

Sancta Maria Ora Pro Nobis. 

I wonder if many of you adopted the Roman custom of eating snails on the Feast of the 
Nativity St. John the Baptist? The end of June is still the best time to find Lumache alla 
Romana, or “Roman Snails” on the menu. 

Cor Jesu Sacratissimum Miserere Nobis. Canon Mulholland. 

2nd Collection today for Peter’s Pence- see https://www.obolodisanpietro.va/en.html                        
for details of the Holy Father’s Charitable works. Peter’s Pence is the name given to the 
financial support offered by the faithful to the Holy Father as a sign of their sharing in the 
concern of the Successor of Peter for the many different needs of the Universal Church and 
for the relief of those most in need. 
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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) 
 
 

Responsorial Psalm 
I will praise you, Lord, you have rescued me. 

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. 

 

Holy Mass during the Week 
Monday 28th (St Irenaeus) -7.00pm in St John’s 

Tuesday 29th (Solemnity of St Peter & St Paul)-10am & 7.00pm in St John’s 
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 30th (First Martyrs of the Roman Church)-8am in St Magdalene’s             
& 10am in St John’s 

Thursday 01st July -10am in St John’s 
Friday 02nd -10am in St John’s 

Saturday 03rd (St Thomas)-8am in St Magdalene’s                                                                                              

RECENTLY DEAD: Ellen Melrose (Requiem Mass on Monday by invite only),                       
Tommy Mullen & Ed Sutherland                                                                                                          

ANNIVERSARIES: John Woods snr, Mary Gallagher, Margaret Murphy & Lizzie Hill.                                                                                          
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen. 

Rota for Readers can be picked up from the Sacristy.  
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27 Czerwca 2021 – XIII Niedziela Zwykła „B” 

 
Córeczka tatusia 

 
Jest w tłumie ludzi. Ściśnięta, nieważna, 
niejedyna. Modli się z pokorą. Jej samotność 
zostaje zauważona przez Jezusa. Chwyta się 
modlitwy jak skraju szat Boskiego Lekarza, 
który zna jej historię. Po uzdrowienie swojej 
córeczki przyszedł tylko ojciec, ale 
zauważmy, że gdy Jezus wskrzeszał 
dziewczynkę, poprosił nie tylko ojca, ale i 
matkę. Charakterystyczna jest też przemiana 
pojęć. Jair nazywa ją córeczką, ludzie, którzy 
donieśli o śmierci, nazwali ją już mniej 
ciepło: córka. Jezus nazywa ją najpierw 

dzieckiem, w końcu dziewczynką, jakby dystansując związek z ojcem. 
Wyobraźmy sobie tatusia, który jest lekarzem i miał jedyną córeczkę. Ojciec nosił ją na rękach, 
powtarzał, że jest z niej dumny. Córka rywalizowała ze swoją matką, dążąc do tego, by uwaga ojca 
skupiała się na niej, a nie na matce. Przez całe dzieciństwo czyniła wszystko, by ojciec ją podziwiał. 
Przynosiła najlepsze oceny ze szkoły, ubierała się tak, by w ojcowskich oczach zobaczyć podziw. 
Nauczyła się chorować, by wzbudzać opiekuńczość ojca. Matka zawsze była w cieniu. Gdy córka 
dorosła, nie potrafiła opanować kokieterii, którą zwabiała mnóstwo mężczyzn, ale wybierała tylko 
tych, którzy ją adorowali i podziwiali jak ojciec, troskliwie i nadopiekuńczo. Po kolejnych odtrąceniach 
przez mężczyzn zaczęła odczuwać pustkę i zrozumiała, że jest na bocznym torze. Nigdy nie żyła 
własnym życiem, zawsze pasożytowała na kolejnych wcieleniach własnego ojca lekarza. Już wie, że 
nie znajdzie nikogo, kto by nią pokierował tak jak w dzieciństwie. Minęło może 12 lat, a może nawet 
24, odkąd opuściła dom po śmierci ojca, a wciąż nie może znaleźć swojego tatusia. Lęk paraliżuje jej 
życie. Pewnego dnia dostaje krwotoku. Leczenie mnóstwo kosztuje. Ktoś jej radzi pielgrzymkę do 
dalekiego sanktuarium. Jest w tłumie ludzi. Ściśnięta, nieważna, niejedyna. Modli się z pokorą. Jej 
samotność zostaje zauważona przez Jezusa. Chwyta się modlitwy jak skraju szat Boskiego Lekarza, 
który zna jej historię. I w kilku sekundach przypomina jej się ta historia z omdleniem i skaleczonym 
palcem. Całe życie była głodna takiego dotknięcia, jakie teraz czuje w swoim sercu. Takiego 
uchwycenia się Boga. Takiej modlitwy, która jest jak nakarmienie chorej i osłabionej dziewczynki.                                                                                                                                                               
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. 

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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29 czerwca – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 
 

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. 
Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą 
Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli 
współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym 
mieście oddali dla Chrystusa życie swoje, oraz że w Rzymie są ich 
relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki 
obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że 
obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Już w 
roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, 
tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na 
powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Św. 
Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu 
watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa 
głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na 
krzyżu jak Chrystus. Ok. 67 (lub 66) roku Paweł poniósł śmierć 
męczeńską. Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał 
ponieść śmierć od miecza (jako obywatel rzymski). Po edykcie cesarza 
Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, 
a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku 
jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła. Święci Apostołowie Piotrze 
i Pawle módlcie się za nami! 

 

Msza św. o godz. 5:00pm                                                                                                                                                                                                         
Dzisiaj po raz ostatni będzie odprawiana niedziela Msza św. o godz. 5:00pm. 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. 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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