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XVI Sunday in Ordinary Time (Year B) - 18th July 2021 

Dear Parishioners,  

The month of July is dedicated to the Most Precious Blood of Jesus.

Lord, have mercy on us.  
Christ, have mercy on us.  
Lord, have mercy on us.  
Christ, hear us.  
Christ, graciously hear us.  
 
God, the Father of Heaven, have mercy on us.  
God the Son, Redeemer of the world, have  
mercy on us.  
God, the Holy Ghost, have mercy on us.  
Holy Trinity, One God, have mercy on us.  
 
Blood of Christ, only-begotten Son of the  
Eternal Father, save us.  
Blood of Christ, Incarnate Word of God, save us.  
Blood of Christ, of the New and Eternal  
Testament, save us.  
Blood of Christ, falling upon the earth in the 
Agony, save us.  
Blood of Christ, shed profusely in the  
Scourging, save us.  
Blood of Christ, flowing forth in the Crowning 
with Thorns, save us.  
Blood of Christ, poured out on the Cross, save us.  
Blood of Christ, price of our salvation, save us.  
Blood of Christ, without which there is no  
forgiveness, save us.  
Blood of Christ, Eucharistic drink and  
refreshment of souls, save us.  
Blood of Christ, stream of mercy, save us.  
Blood of Christ, victor over demons, save us.  
Blood of Christ, courage of Martyrs, save us.  
Blood of Christ, strength of Confessors, save us.  
Blood of Christ, bringing forth Virgins, save us.  
Blood of Christ, help of those in peril, save us.  
Blood of Christ, relief of the burdened, save us.  
Blood of Christ, solace in sorrow, save us.  
Blood of Christ, hope of the penitent, save us.  

Blood of Christ, consolation of the dying, save us.  
Blood of Christ, peace and tenderness of hearts, 
save us.  
Blood of Christ, pledge of eternal life, save us.  
Blood of Christ, freeing souls from purgatory, 
save us.  
Blood of Christ, most worthy of all glory and 
honour, save us.  
 
Lamb of God, Who takest away the sins of the 
world, spare us, O Lord!  
Lamb of God, Who takest away the sins of the 
world, graciously hear us, O Lord!  
Lamb of God, Who takest away the sins of the 
world, have mercy on us.  
 
V/ Thou hast redeemed us, O LORD, in Thy 
Blood.  
R/ And made us, for our God, a kingdom.  
Let us pray. Almighty and everlasting God, Who 
didst appoint Thine only-begotten Son the 
Redeemer of the world, and hast willed to be 
appeased by His Blood; grant unto us, we beseech 
Thee, so to venerate (with solemn worship) the 
price of our redemption, and by its power be so 
defended against the evils of this  
life, that we may enjoy the fruit thereof  
forevermore in Heaven. Through the same Our 
Lord Jesus Christ, Thy Son, Who liveth and 
reigneth with Thee in the unity of the Holy Ghost, 
God, world without end. R/Amen  

Even though the summer months are here let us be 
especially faithful to our morning & night prayers, 
grace at meals, daily rosary and prayers daily for 
the Holy Souls in purgatory.                                                                 
In Jesu et Maria, Canon Mulholland. 

 



 
 

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) 

 
 

Responsorial Psalm: 
The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.  

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

“In failing to confess, Lord, I would only hide You from myself, not myself from You.” 
St Augustine (354-430) Doctor of the Church 

 
 

 

RECENTLY DEAD: Kate Hoope, Dora Oswald & Joyce Cowan. 

ANNIVERSARIES: Lucy Muldownie & Patricia Smillie. 

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Second Collections Peter’s Pence & Apostleship of the Sea. 

St John’s: £320 & £236 

St Mary Magdalene’s:  £71 & £65                                        

 

 

 

Holy Mass during the Week (in St John’s 
unless otherwise stated) 

Monday 19th 7.00pm 

Tuesday 20th 10am & 7.00pm 
Adoration & Confessions                                        

from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 21st -St Magdalene’s 8am                 
&10am 

Thursday 22nd July -Feast of                                           
St Mary Magdalene 10am 

St Mary Magdalene’s Patronal Festival will be 
celebrated on Thursday 22nd July                                   

at 7.00pm in Craigie 

Friday 23rd -St Bridget of Sweden-10am 

Saturday 24h -St Magdalene’s 8am 
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18 Lipiec 2021 – XVI Niedziela Zwykła „B” 

Chwila prawdziwej rozkoszy 

 
Doprawdy człowiekowi potrzebny jest nie tylko 
sen albo praca, ale też odpoczynek. Odejście od 
zaangażowania fizycznego lub intelektualnego i 
oddalenie się w strefę duchową. Bóg nakazał 
człowiekowi szabat, a Jezus mówi do 
apostołów, aby poszli samotnie i osobno na 
pustkowie dla odpoczynku. Mylilibyśmy się 
jednak, gdybyśmy sobie pomyśleli, że wysłał ich 
na urlop. Na pustyni dokonuje się co prawda 
kuszenie, ale też objawienie Boga. Pustynia to 
przestrzeń zbliżenia duchowego do Boga, a 
także zbliżenie do siebie samego – myślenia nie 
tyle O SOBIE co raczej NAD SOBĄ. Zbliżenie się 
do Boga i do siebie niezwykle przydaje się w 
budowaniu relacji z innymi. Ludzie 
powierzchowni i bezmyślni to ci, którzy nigdy 
nie poświęcają czasu na duchową pustynię. Ci, 
którzy są nieustannie pośród ludzi, są wobec 
nich najbardziej odlegli. Tylko taki człowiek 
stwarza głębokie więzi z innymi, który potrafi 
nabrać co jakiś czas dystansu do innych i zbliżyć 
się do Boga oraz siebie. Większość ludzi nie 
potrafi się jednak zatrzymać, pędząc w galopie 
na ślepo przed siebie. Zatrzymać się to narazić 
się na ujawnienie pytania o cel życia, sens 
wysiłku, ocenę moralną czynów, to 
dostrzeżenie sprzeczności i wątpliwości, jakie 
się w nas kotłują. Ucieczka od siebie na dłuższą 
metę nikomu się nie uda. W końcu 
nadaktywnego człowieka dopadną 

nierozwiązane problemy i może się okazać, że 
już nie da się niczego pogodzić, zintegrować, 
zrozumieć. Nałogowiec aktywizmu w końcu się 
wypali i pozostaną w jego wnętrzu jedynie 
zgliszcza, dające o sobie znać w postaci 
bezsenności, rozdrażnienia, emocjonalnego 
chaosu, skłonności do zapadania na choroby 
różnego typu. Przykazanie szabatu było 
poprzedzone słowem PAMIĘTAJ. Czy to 
przypadek? Szabat miał być uświęceniem Boga, 
ale też pozwalał odzyskiwać własną pamięć. 
Wielkim kalectwem jest utrata pamięci, gdyż 
pamięć to osobista historia tworzącą 
indywidualną tożsamość. Żyć bez pamięci to 
stracić poczucie sensu, wegetować w chaosie 
bez świadomości, a ostatecznie doprowadzić 
się do rozpaczy. Izajasz skojarzył szabat z 
rozkoszą: „Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a 
święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go 
uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie 
przeprowadzać swej woli ani nie omawiać 
spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w 
Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny 
kraju” (Iz 58,13–14). Któż nie chciałby zażywać 
rozkoszy, która nie niesie ze sobą ryzyka 
skalania? Któż z nas nie chciałby być szczęśliwy? 
Wystarczy tylko odpocząć w Bogu, wycofać się 
na chwilę ze wszystkiego i wszelkie troski 
powierzyć Jemu. Jezus sam zajął się 
nauczaniem ludzi, gdy odesłał uczniów na 
pustkowie. Bóg potrafi przejąć nasze problemy 
i świetnie sobie z tym radzi, lepiej niż my! 
Dlaczego więc ludzie w większości unikają 
szczęścia, które jest odpoczywaniem w Bogu? 

Fr Bogdan SDS 
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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.          

Wakacje… 
 

W wakacje prościej odciąć się od codzienności. Jest gorąco, leniwie. Życie toczy się 
wolniej, w innym wymiarze. Rzeczywistość rozmywa się, zastyga razem z 
gęstniejącym, drgającym powietrzem. Myśli nawet nie takie ostre i wyraźne. 
Odpoczywamy. Staramy się naładować pozytywną energią i nabrać dystansu do 
codzienności; nie myśleć o tym, co niepokoi i przeraża. Latem wydaje się, że życie 

jest łatwiejsze. Jest inaczej latem. Mniej problemów albo przynajmniej nie wydają się takie straszne. 
A nawet jeśli czekają nas obowiązki w pracy, a urlop wciąż niesprecyzowanym planem na odległą 
przyszłość, to nastrój i tak udziela się powszechnie. Wtedy tak łatwo odchodzimy... Zwłaszcza wtedy, 
kiedy nam dobrze i wydaje się, że nic tego nie może zmienić; że teraz to już damy radę sami; że nie 
potrzebujemy nikogo i niczego. Latem jeszcze łatwiej zostawiamy Boga na dalszym planie. Czujemy 
się wolni, szczęśliwi, radośni. I po co jakieś ograniczenia, przykazania, obowiązki. Życie jest po to, 
żeby z niego korzystać i brać pełnymi garściami. A kościół? Dla babć i dziadków, którzy są bliżej tej 
drugiej strony. Świeci słońce, jest pięknie. Bóg? Poczeka... I On rzeczywiście czeka. Na tych 
spóźnionych i leniwych. Niechętnych albo po prostu zagubionych. Na tych, którym wydaje się, że Go 
nie potrzebują, a nawet na tych, którzy zaprzeczają Jego istnieniu. Zapominamy, bo Bóg nie jest 
medialny. Nie umieszcza siebie na wielkim billboardzie, nie obiecuje bogactwa i dostatniego życia. 
Nie przyciąga krzykiem. Nie rozmywa prawdy, nawet gdy łatwiej jest nam przyjąć kłamstwo, i nie 
przyzwala na grzech, tylko dlatego, że „każdy tak robi”. Po prostu jest. Tak wielki, że nie potrzebuje 
obwieszczania tego światu. Tak wspaniałomyślny, że obdarzył nas wolną wolą. Tak wspaniały, że 
chce nam dać coś więcej niż tylko ziemskie bytowanie - życie wieczne. Czy można na czas wakacji 
zapomnieć o przyjacielu? Bo niepotrzebny, wymagający, trochę staroświecki, niemodny? Bo nie 
pasuje do krzykliwej współczesności, w której prawdziwe autorytety zastępuje się plastikowymi 
wytworami kultury. A potem wrócić, gdy pojawią się zmartwienia i jakoś trudniej będzie poradzić 
sobie z rzeczywistością? On przygarnie, zrozumie i będzie. Jak zawsze. Tak często robimy. I czasem 
nawet nie żałujemy. W wakacje samotny Chrystus rozwieszony na drzewie krzyża oczekuje modlitwy 
czy choćby tylko krótkiego spotkania. On nie zabierze wolności, nie ograniczy beztroskiego czasu, nie 
zabroni spotkania z przyjaciółmi. Po prostu będzie. Jak zawsze cicho, obok, blisko. Trwajmy przy 
Jezusie nie od święta jedynie, nie róbmy z Niego Boga tylko od zmartwień, ale dajmy sobie szansę, 
kochając Go przez wszystkie dni w roku. 
Fr Bogdan 
 

Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
Rozpoczęło 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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