
 
 

18th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 1st August 2021 

From Bread to Intimacy 

Dear God’s People,  

Today’s Scriptural passages can enable us to meditate on our relationship with the Holy Eucharist.  

The Sacrament of the Holy Eucharist is the true Body and Blood of Jesus Christ, 
together with his Soul and Divinity, under the appearances of bread and wine 

(Penny Catechism).  

A Bread Relationship with the Holy Eucharist  
At this level of spiritual evolution, regardless of an awareness that there is something special about the 
Eucharist, it is interacted it as just a bread. Those at this level hardly derive any consolation from the 
reception of Communion. At this stage, the transformative power of the Eucharist feels like myth. 
Reverence feels outdated. And sadly, nothing special is felt. Through an openness to the grace of the 
Holy Spirit, devotion to the Eucharist can develop.  

A Word Relationship with the Holy Eucharist  
Those at this level are aware that God’s power thorough the eternal words of Jesus uttered by the 
priest has made an incredible miracle of transformation to occur. This awareness is not just 
intellectual, it is holistic. What eyes fail to see; faith hold on to ardently. The presence of Jesus 
perceived by the communicant inspires greater degree of holiness and piety. Those at this level are 
disciples of the Eucharistic love of Jesus.  

An Intimate Relationship with the Holy Eucharist  
This is the sweet spot of our Eucharistic devotion. There is an acute awareness that Jesus is received 
‘whole and entire’. Eyes become open to see that the Jesus of the Gospels has visited. It is here that 
wonderful, beautiful things occur. It is here that we find a loyal friend in Jesus, willing to transform 
our vulnerabilities and fears to signs of his healing power. A presence that takes away all hunger and 
thirst.  

I pray that our relationship with the Eucharistic Lord continues to grow, 
Fr Jude.  

Responsorial Psalm: 
The Lord gave them bread from Heaven.  

Second Collection this week for the upkeep and support of Bishop Robson. 



 
 

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) 

Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church) 
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Second Portiuncula Indulgence 
On a night in July 1216, St. Francis was at prayer in the little church of Portiuncula, devoured by love 
for God and a thirst to save souls. He prayed for the forgiveness of sins of mankind. Suddenly a 
brilliant light shone all around. In great splendour Jesus and Mary appeared in the midst of a dazzling 
cloud surrounded by a multitude of radiant angels. ...Then Jesus said to him: "Francis you are very 
zealous for the good souls. Ask me what you want for their salvation." St. Francis was rapt in ecstasy 
before Our Lord. When he regained his courage, he said, "Lord, I, a miserable sinner, beg you to 
concede an indulgence to all those who enter this church, who are truly contrite and have confessed 
their sins. And I beg Blessed Mary, your mother, intercessor of man, that she intercede on behalf of 
this grace." The Merciful Virgin at once began to beseech her Son on behalf of Francis. Jesus 
answered: "It is a very great thing you ask me; but you are worthy of even greater things, Friar 
Francis, and greater things you will have. So I accept your request, but I want you to go to my Vicar, 
to whom I have given the power to bind and loose in heaven and on earth, to ask him on my behalf for 
this indulgence." The Pope granted this petition, and this indulgence has been extended to all parish 
churches throughout the world for one day each year. The date has been set from noon on August 1 
until midnight August 2.  This is an extraordinary demonstration of God's mercy in removing the 
chains of sin from those who devoutly and faithfully seek to gain the indulgence by completing its 
requirements. To gain the plenary indulgence the faithful must be free from any attachment to sin, 
including venial sin. If the detachment to sin is lacking, the indulgence becomes partial. 
 

The conditions to obtain the Plenary Indulgence of the Forgiveness of Assisi (for oneself or for a 
departed soul) are as follows: 
- Sacramental Confession (during eight days before or after). 
- Devout participation in the Mass 
- Recitation of the Apostle's Creed, Our Father, and a prayer for the Holy Father's intentions.   

 

ANNIVERSARY: Kathleen Burns and all our beloved dead.                        
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

 

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

Monday 2nd August - 7.00pm 
Tuesday 3rd -10am & 7.00pm 

Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 
Wednesday 4th St Jean-Baptiste-Marie Vianney - 8am (St Magdalene’s)                                                    

& 10am in St John’s                                                                                                                     
Thursday 05th -10am 

Friday 06th Feast of the Transfiguration of the Lord -10am 
Saturday 07th -8am (St Magdalene’s)

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

Please kindly remember there is a collection at each weekend Mass.                                                      
The collection box is there for those who do not contribute by other means. 



01 Sierpnia 2021 – XVIII Niedziela Zwykła „B” 

Słodycz światła  

                                                                                                                                                                                     
Uganiamy się przez większość życia za wszystkim z wyjątkiem tego, czego najbardziej pragniemy w skrytości ducha, z 
wyjątkiem Boga. A przecież zaspokoić może tylko Ten, który jest hojnym dawcą pokoju. Jezus porównuje się do 
manny, do chleba pochodzącego z nieba, który, według wierzeń mistyków żydowskich, był zmaterializowaną 
światłością z nieba. Kohelet pisze, że światło potrafi być słodkie, choć tłumaczenie polskie użyło tam słowa przyjemne 
(Koh 11,7). Światło Boga ukryte w Eucharystii jest słodką przyjemnością, ale niewielu jej kosztuje. W starożytności 
wierzono, że manna była mielona przez niebiańskie żarna w trzecim niebie. Był to pokarm przeznaczony jedynie dla 
sprawiedliwych, niektórzy uważali nawet, że był świetlistym pokarmem aniołów. Paweł nawiązywał do tego, gdy 
mówił o swoim uniesieniu w niebo: „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie 
wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba” (2 Kor 12,2). Chciał przez to 
powiedzieć, że doznał zachwytu boskim światłem i przeżył to jako niezwykły zaszczyt usprawiedliwienia. Musimy 
odczytać słowa o Chlebie z nieba, o którym mówił Jezus, mając to wszystko na myśli. Nie chodziło Mu o chleb z 
piekarni, tylko o zaszczyt trzeciego nieba. Z tym że w Jezusie to już nie anielski chleb, ale Boski udziela się 
człowiekowi; nie światło, którym pożywiali się aniołowie, tylko światłość samego Boga. Zaszczyt anielski przeobraził 
się w coś o wiele poważniejszego, w uczestnictwo w życiu Boga. Eucharystia jest największym zaszczytem dla 
człowieka. Jest niebem na ziemi odkrywanym jako stan najściślejszej więzi z Bogiem. Niezwykle istotne jest 
skojarzenie spożywania chleba z przychodzeniem do Jezusa, chodzi bowiem o zbliżanie się do Boga poprzez 
spożywanie eucharystycznego pokarmu. Tajemnica jednoczenia się z Chrystusem jest też tajemnicą jednoczenia się 
pomiędzy nami, co powoduje tworzenie się Kościoła. Zarówno Eucharystia, jak i Kościół są przecież Ciałem Chrystusa. 
Jedno bez drugiego nie istnieje, a więc nie może ktoś trwać w Kościele, nie przyjmując Komunii, albo tym bardziej na 
odwrót. Jeśli nie mam nic wspólnego z Eucharystią, to nie mam nic wspólnego z Chrystusem. Chrystusa przyjmuje się 
w Eucharystii i w Eucharystii przyjmuje się cały Kościół. Wstrząsające słowa wypowiedziane przez Chrystusa nie 
pozostawiają nikogo wrażliwego bez niepokoju: TO JEST CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. Eucharystia 
ma swoją ogromną cenę – cenę, w której Jezus zapłacił życiem ludzkim w okrutnej egzekucji za każde życie ludzkie. 
Przyglądając się Hostii, nie mogę zapomnieć, ile trudu kosztowało Jezusa, bym mógł ją teraz z taką łatwością spożyć. 
Unikanie Komunii jest rodzajem wzgardy wobec męki Chrystusa. Myśl: Jeśli nie mam nic wspólnego z Eucharystią, to 
nie mam nic wspólnego z Chrystusem.                                                                                                                                                                             
Fr Bogdan SDS 

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. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu jest też możliwość 
przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm. 
 

 
 
 
 
 



 
6 Sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego 
 

 
Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia 
o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. 
Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom 
Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to 
musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów 
(2 P 1, 16-18). Zatem to dzisiejsze święto przypomina każdemu z nas, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. 
Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet 
nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem 
wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca 
chwała. Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego 
zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego 
wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, 
uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść 
w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem. 
Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie - za Piotrem - będziemy powtarzać: "Mistrzu, jak 
dobrze, że tu jesteśmy". Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy 
każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, 
rozwijając w sobie cnoty. Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: "Przemieniajcie 
się przez odnawianie umysłu" (Rz 12, 2). Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI 
wieku. Lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest od XI wieku. 
 
 
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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