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14th Sunday in Ordinary Time (Year B) - 4th July 2021 

Dear Parishioners,  

Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ  
The Church, inspired by the Holy 
Ghost, has established a special 
feast in honour of the Most 
Precious Blood of Our Lord. This 
saving blood was first shed at the 
circumcision of the divine Infant; it 
was next poured out in the bloody 
sweat of agony in the Garden of 
Olives; again it flowed under the 
cruel blows of the savage soldiery; 
then when the crown of thorns was 
pressed into His temples; and 
finally when "one of the soldiers 
with a spear opened His side, and 

there came out blood and water." St. Augustine, explaining these words of St. John, points out that the 
Evangelist does not use the words struck or wounded, but says distinctly, "one of the soldiers with a spear 
opened His side," that we may understand thereby that the gate of life was opened, and from that sacred side 
issued all those Sacraments of the Church without which we can never hope to gain eternal life. This 
precious blood was symbolized by the victim of the Old Law; but while these latter sacrifices served only to 
purify the outer man, the blood of Jesus Christ, by virtue of its infinite efficacy, washes us free from all sin, 
provided we avail ourselves of the means established by our divine Saviour in His Church for the 
application of its infinite merits. 

Reflection — Let us hasten, then, to profit by the graces offered us. Let us wash away the stains of sin in the 
Sacrament of Penance and nourish ourselves with the most blessed Body and Blood of the holy Eucharist. 
Let us ever be attentive at Mass, where this adorable blood mystically pours forth again upon the altar to 
plead our cause before the throne of divine justice. 

Taken from Father Alban Butler's "Lives of the Saints for Every Day in the Year — With 
Reflections" Copyright 1955. 

Sincerely in Christ and with my prayers for you. 

Canon Mulholland. 

Responsorial Psalm 
Our eyes are on the Lord till he shows us his mercy. 



 
 

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) & 6.30 pm (St John’s) 

 
 

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 05th -7.00pm 

Tuesday 06th (St Maria Goretti)                        
10am & 7.00pm 

Adoration & Confessions                                        
from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 07th -St Magdalene’s 8am                 
&10am 

Thursday 08th July -10am 
Friday 09th (Our Lady of Aberdeen) 10am                       

Saturday 10th -St Magdalene’s 8am 

 

 

RECENTLY DEAD: Monica Ward, Kevin Heafey & Neil Hodge  
ANNIVERSARIES: Castell Family Members  

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

 

Second Collection next week for the Apostleship of the Sea.                                            
http://www.apostleshipofthesea.org.uk/
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 04 Lipiec 2021 – XIV Niedziela Zwykła „B” 

 
Bóg wierzy we mnie 

Miłość Boga idzie nawet tam, gdzie spodziewa się odtrącenia. 
Czy sieje się ziarno na drogę? Czy opuszcza się niebo dla tych, 
którzy wyganiają za mury miasta? Czy porzuca się 99 owiec dla 
jednej szukającej zguby? Czy dotyka się z miłością tych, którzy 
mogą zarazić trądem? Czy odpuszcza się grzechy tym, którzy 
nawet nie potrafią ich wyznać? Czy przyjaźni się z najgorszymi, 
gdy z tego powodu zdobywa się opinię żarłoka i pijaka? Czy 
ofiaruje się życie wieczne tym, którzy pozbawiają doczesnego? 
Czy kocha się tych, którzy się zaparli? Jezus dziwił się niewierze 
mieszkańców Nazaretu, ja się dziwię Bogu, który bardziej w 
nas wierzy, niż my w Niego. Intryguje niewiara najbliższych. 
Również nas stawia w świetle kłopotliwego pytania: czy ufamy 
Jemu totalnie, czy też stagnacyjna religijność pozbawiła nas 
spontaniczności wiary? Zdumienie mieszkańców Nazaretu nie 
stało się zawierzeniem Jezusowi, ponieważ zbyt dobrze znali 
Jego rodzinę, Jego dzieciństwo i młodość. Jezus manifestuje w 
sobie nieobliczalną miłość do ludzi i to jest niezwykle 
podnoszące na duchu. Życie udowadniało nam zapewne setki 

razy naszą niegodziwość. A On kocha! Ezechielowi każe prorokować wśród tych, o których wie, że i 
tak nie posłuchają. Pawłowi daje siłę, by w słabościach i odrzuceniu przygarniał z mocą zagubione 
dusze do serca Boga. Sam wędruje tam, gdzie nie znajduje wiary. Prorokowanie to bardziej 
przekonywanie o miłości Boga niż przewidywanie przyszłości. Być może sam jestem słaby, a nawet 
bezsilny, ale jakże mi to dodaje otuchy i przynosi ulgę, że Bóg we mnie ciągle wierzy! Być może nie ma 
we mnie ani westchnienia miłości do Niego i do nikogo, a nawet do siebie. Tym bardziej jednak 
zdumiewa mnie Jego czuła miłość! Absolutnie nic nas nie może odłączyć od miłości Bożej. Niekiedy 
ciężko jest nam stawić czoła samym sobie, ponieważ nie znajdujemy niczego godnego miłości w sobie 
i wydaje nam się, że Bóg mógłby pokochać każdą istotę, oprócz nas. Ale to tylko iluzja. Bóg JEST 
miłością, a nie BYWA miłością. Potrzebna jest nam nie szlachetność bohatera, tylko wiara. Jedynie 
brak wiary uniemożliwia Mu dotarcie do naszych serc, a nie nasza nędza. Jestem przekonany, że 
Paweł nie był wcale lepszym człowiekiem niż ja, ani Piotr nie był pobożniejszy niż ty. Jedyne, co może 
nas różnić od nich, to wiara, którą wierzyli w miłość Jezusa. Jeśli chcemy, by miłość Boga 
wyprowadziła nas z lochów smutku i niezadowolenia z siebie, potrzeba nam modlitwy wdzięczności 
za miłość. Możemy ją nazwać wielbieniem Go albo oddawaniem Mu chwały. Wtedy oddajemy Mu 
prawo do działania, do okazywania cudownej mocy, zdolnej uczynić z trędowatego czy obrzydliwego 
człowieka pięknego i zdrowego albo z bezczelnego kogoś wrażliwego, albo ze słabego mocnego.                                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                     

Fr Bogdan SDS 
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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) 
 

Spowiedź i Msza św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskiej  Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. od 
godz. 12:15pm. 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. 

 

Wizyta 

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy drzwiach kościoła i po kilku 
minutach odchodził. Nosił kraciastą koszulę i podarte dżinsy, tak jak wszyscy chłopcy w 
jego wieku. Miał w ręku papierową torebkę z bułkami na obiad. Proboszcz, trochę nieufny 
zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi. Wiadomo, że w obecnych czasach istnieją ludzie, 
którzy okradają również kościoły. Przychodzę pomodlić się - odpowiedział 
chłopak. Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko? Och... codziennie zjawiam się w 
tym kościele w południe i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To 
maleńka modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha. W kilka dni później, w wyniku 
wypadku przy pracy, chłopak został przewieziony do szpitala z bardzo bolesnymi 

złamaniami. Umieszczono go w pokoju razem z innymi chorymi. Jego przybycie zmieniło oddział. Po kilku 
dniach, jego pokój stał się miejscem spotkań pacjentów z tego samego korytarza. Młodzi i starzy spotykali się 
przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz i w 
towarzystwie pielęgniarki stanął przy łóżku chłopaka. Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale że 
pomimo to wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?. To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w 
południe. Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe... O, tak! Przychodzi tu codziennie i 
stając w drzwiach mówi: "Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi. 

 

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 564182.  

 

Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
Rozpoczyna się składanie podań do klasy dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w roku 
szkolnym 2021/22. Aplikacje są dostępne w zakrystii po Mszy św. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się w 
miesiącu listopadzie.  Szafarzem bierzmowania będzie Ordynariusz Diecezji Dunkeld Biskup Stephen Robson. 
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z ks. Bogdanem osobiście lub telefonicznie. Nr tel. 01738 
564182.                                                                                                                                                                                      
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