
 
 

17th Sunday in Ordinary Time (Year B) - 25th July 2021 

World Day for Grandparents and the Elderly 
25 July 2021 

Dear God’s People,  

We are fortunate, thanks to the initiative of the supreme pontiff, Pope Francis, to celebrate the 1st World Day 
for Grandparents and the Elderly. Pope Francis has also granted a plenary indulgence to grandparents, 
the elderly, and all those who participate in a solemn celebration of this day as well as to those who spend 
time (actually or virtually) with an elderly brother or sister in need on this day. 

There are two beautiful African sayings on the elderly: “A youth that does not cultivate friendship with 
the elderly is like a tree without roots” and “An elderly person at home [is like] a living golden 
treasure”. We are all indebted to the presence and contributions of the elderly. Pope St John Paul II and 
Pope Francis are two popes in recent times who have taken out time to write very inspiring epistles to the 
elderly. I am glad to share with you these abstracts from the letters of both popes to the elderly.  

Pope St John Paul II (1 October 1999) 
Faith thus illuminates the mystery of death and brings serenity to old age, now no longer considered and 
lived passively as the expectation of a calamity but rather as a promise-filled approach to the goal of full 
maturity. These are years to be lived with a sense of trusting abandonment into the hands of God, our 
provident and merciful Father. It is a time to be used creatively for deepening our spiritual life through more 
fervent prayer and commitment to the service of our brothers and sisters in charity. 
(https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1999/documents/hf_jp-
ii_let_01101999_elderly.html) 

Pope Francis (25 July 2021) 
At this crucial moment in history, you have a renewed vocation. You may wonder: How this can be 
possible? My energy is running out and I don’t think I can do much. How can I begin to act differently when 
habit is so much a part of my life? How can I devote myself to those who are poor when I am already so 
concerned about my family? How can I broaden my vision when I can’t even leave the residence where I 
live? Isn’t my solitude already a sufficiently heavy burden? How many of you are asking just that question: 
isn’t my solitude already a sufficiently heavy burden? Jesus himself heard a similar question from 
Nicodemus, who asked, “How can a man be born when he is old?” (Jn 3:4). It can happen, the Lord replies, 
if we open our hearts to the working of the Holy Spirit, who blows where he wills. The Holy Spirit whose 
freedom is such that goes wherever, and does whatever, he wills. 
(https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-
anziani.html)  

I wish you God’s manifold blessings,  
Fr Jude.   
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Responsorial Psalm: 
You open wide your hand, O Lord, and grant our desires.

“Confession is the soul's bath” 
St Pio of Pietrelcina 
 
CONFESSIONS IN CHURCH-
Tuesdays: 6.00pm-6.45pm

 

RECENTLY DEAD: Margaret Dorothea Speight, Margaret Townley, 
Jackie O'Neill, Dick Timmons & Dariusz Leja.                                   

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

 

2nd Collection next weekend for Peter’s Pence. 

 

  

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

Monday 26th -St Joachim and St Anne - 7.00pm 

Tuesday 27th - 10am & 7.00pm 
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 28th - 8am (St Magdalene’s) 

& 10am in St John’s 

Thursday 29th -St Martha -10am 

Friday 30th -10am 

Saturday 31st St Ignatius of Loyola -8am (St Magdalene’s)

Congratulations to Caitlin McGrath and Connor Martin who will celebrate their 
Nuptial Mass on Wednesday 28th. 

 
Congratulations to all the First holy Communicants at St Mary Magdalene’s this 

weekend and all who have prepared them for this special day. 
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25 Lipiec 2021 – XVII Niedziela Zwykła „B” 

Kto rozdaje, ten dostaje  

 
W świecie, w którym produkuje się tyle 
pożywienia, że trzeba je wyrzucać, jest 
jednocześnie tak wiele krajów cierpiących głód, 
że ludzie umierają tam milionami. W takim 
świecie Jezus widzi tłumy ludzi, w których 
dostrzega głód o wiele poważniejszy niż ten, 
który ściska żołądek. O jaki głód tu naprawdę 
chodzi? Nie wiemy, jak żyć. Błąkamy się i swoje 
pragnienia zaspokajamy czymkolwiek i 
bezmyślnie. Jezus chce przypomnieć nam, co 
jest na dnie naszego serca, o co w ogóle nam 
chodzi, czego najgłębiej pragniemy i po co 
żyjemy. Człowiek nie znosi pustki. Dla jej 
wypełnienia sięga po butelkę, pornografię, 
narkotyki lub przyjemności mniej niemoralne. 
Okazuje się jednak, że po zapełnieniu się nimi 
czuje się jeszcze bardziej spustoszony. Pomyśl 
przez chwilę, czego tak naprawdę w życiu 
potrzebujesz? Wszyscy możemy śmiało 
powiedzieć, że przede wszystkim pragniemy 
miłości. Cud rozmnożenia chleba właśnie o tym 
miał przekonać. Jezus, rozdając chleb, pokazał, 
że miłość otrzymujemy, ofiarując ją innym. 
Nasza cywilizacja proponuje zupełnie inną 
koncepcję miłości: brać, używać, nadużywać, 
mieć coś z tego życia, wykorzystać. Jezus staje 
przeciwko tym tendencjom. Gest rozdawania 
jest obecny w Eucharystii. Podczas niej 
klękamy, by miłość Jezusa przyjąć w 
największym uszanowaniu i ponieść ten gest 
dalej w życie. Eucharystia kończy się 

rozdawaniem Ciała ukrytego w chlebie, 
rozdawaniem miłości, która jest pokarmem par 
excellence! Jezus patrząc z miłością na 
bogatego młodzieńca mówi: „Sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim” (Łk 18,22). 
Pierwsi chrześcijanie tak bardzo żyli miłością, iż 
każdemu rozdawano według potrzeby z ofiar, 
które składano u stóp apostołów po sprzedaniu 
majątków (Dz 4,35). Dlaczego Jezusowi i 
apostołom nie zabrakło ani chleba, ani ryb? 
Ponieważ rozdawali tyle, ile kto chciał. Nikomu 
nie żałowali, dlatego nic im nie zabrakło. 
Cudem jest to, że gdy zaczynamy już to ryzyko 
rozdawania miłości Bożej, płynie ona coraz 
szerszym nurtem, niepowstrzymanym i ciągle 
rosnącym. Boimy się, że w końcu zabraknie dla 
nas miłości. Nie rozumiemy, że zatrzymanie 
rozdawania miłości Boga jest właśnie 
ostatecznym utraceniem jej. Na tym polu 
rozmnożenia nikomu nic nie zabrakło, bo nie 
było tam nikogo, kto by chciał zatrzymać chleb 
czy rybę tylko dla siebie. Nawet najmniejsze 
uczynki, najmniejsze dary odbijają się szerokim 
echem w niebie. Zarówno gościnność, 
jałmużna, jak i szczodrość są przejawami 
miłości. Są to cechy cudowne, niezwykle 
umiłowane przez Boga, bo wiemy, że nawet 
kubek wody podany komuś dlatego, że jest 
uczniem, jest odnotowany w księgach naszych 
uczynków. Można zapytać, skoro Bóg kocha tak 
ubogich, dlaczego o nich mało dba? Dzieje się 
tak dlatego, abyśmy my, pomagając ubogim, 
mogli być uwolnieni od kar za grzechy. Gdy 
bowiem ktoś obdarowuje ubogiego, jeszcze 
więcej od niego otrzymuje.                              

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.          

Refleksja niedzielna 

  
Na rozszalałym koniu pędzi jeździec. Na 
pytanie, dokąd tak spieszy, odpowiada: "Nie 
pytaj mnie, pytaj konia"... 
Jesteśmy tak zapędzeni, że nie mamy czasu 
zastanowić się, dokąd nas to wszystko 
prowadzi. Czy nie wymyśliliśmy braku czasu, 
żeby nie zostać sam na sam ze sobą? 
Marzymy, żeby wreszcie odpocząć, mieć czas 
dla siebie, zapomnieć o telefonach, e-mailach, 
pośpiechu, napięciu, stresach. Odespać 
zarwane noce, zregenerować organizm, zrobić 
głęboki wdech, wyciszyć się. Jest jak jest - 
wzdychamy - głową muru nie przebijesz. 
Czujemy jednak, że coś tracimy. Kardynał 
Jean-Marie Lustiger, pytany przez 

dziennikarzy, czy ma czas na modlitwę, 
odpowiedział: "Nie, nie mam. Sam go sobie 
biorę". Więc: "Nie czas mnie, lecz ja czas 
wziąłem na kowadło". Potrzeba 
samodyscypliny! Mówimy przecież: "Dla 
chcącego nic trudnego". Wiele się dziś mówi o 
racjonalizacji gospodarki, usuwaniu absurdów 
hamujących jej rozwój i efektywność pracy. 
Nawet ci, dla których liczy się przede 
wszystkim zysk, rozumieją, że pracownik, z 
którego wyciska się "siódme poty", przestaje 
być efektywny. Wysyła się go więc na 
przymusowy urlop. Dobry gospodarz nie 
tłumaczy się brakiem czasu, ale bierze go 
sobie sam. Kocha - więc rozmawia, słucha, 
pyta, staje do dyspozycji bliskich, żeby nawet 
waliło się i paliło. Pierwszy jest człowiek, nie 
rzeczy. Nie żywi się tylko chlebem, ale i tym, 
co nasyca duszę: Słowem Bożym, częstą 
Komunią świętą, dobrą lekturą, czasopismem 
religijnym, wartościowym filmem, 
spektaklem. Rzeczy mierne, poniżej godności, 
odrzuca bez żalu. Rozwija tężyznę fizyczną 
przez sport, piesze i rowerowe wycieczki, bo 
"w zdrowym ciele - zdrowy duch". Czerpie 
codziennie duchowy oddech z Boga, który 
zaprasza: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię". Pamięta, że idzie na spotkanie z 
Tym, do którego należy czas i wieczność. 

Fr Bogdan 

Będę... 
Będę prawdziwy, 
bo są tacy, którzy mi ufają. 
Będę czysty, 
bo są tacy, którzy troszczą się o mnie. 
Będę silny, 
bo wiele trzeba wycierpieć. 
Będę odważny, 
bo trzeba odważyć się na wiele. 
Będę przyjacielem wszystkich: 
wrogów i tych, którzy nie mają przyjaciół. 
Będę dawać 
i zapominać o darze. 
Będę pokorny, 
bo znam swoją słabość. 
Będę patrzeć w górę 
i śmiać się, i kochać, i dźwigać.  
(Howard Arnold Wolter) 

 

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. Wszystkich 
zainteresowanych proszę o kontakt z ks. 
Bogdanem osobiście lub telefonicznie. Nr tel. 
01738 564182.                                                                                                                                                                                                        
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