
 

 

 

21st Sunday in Ordinary Time (Year B) – 22nd August 2021                                                                                                                              
As restrictions are eased, please continue to be considerate in your use of the church                                 

& be aware that others may not be comfortable as you may be.                                                                                    
Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion.  

Responsorial Psalm: Taste and see that the Lord is good. 

Dear 
God’s 
People,  

In 
today’s 
Gospel 
reading, 
Jesus 
gives us 
an 
absolute: 
It is the 
spirit that 
gives 
life, the 
flesh has 
nothing 
to offer. 
The 

words I have spoken to you are spirit and they 
are life. Paul would later paraphrase the same 
thoughts: For the wages of sin is death, but the 
gift of God is eternal life (Romans 6:23). 
Today’s hedonistic culture makes this 
statement of Jesus, affirming the nothingness 
of the flesh, difficult to understand or even 
impossible to accept. Contemporary culture 
has made the flesh the source of all value; 
people are judged and rated by appearance. To 
understand this statement of Jesus, we need to 
be reminded that Scriptures present a unique 
understanding of human nature, often referred 
to as ‘flesh’. According to the Scriptures, 
human nature is fundamentally flawed and 
sinful (Psalm 51:5; Galatians 5:17; 1 Peter 

2:11; James 4:1). Left to itself, the human 
nature is held captive by sins, especially the 
seven capital sins of pride, covetousness, lust, 
anger, gluttony, envy, and sloth. These sins 
‘are the sources from which other sins take 
their rise’ (Penny Catechism, 325). These sins 
give nothing but emptiness to the human 
person. Take for example, the sin of pride. A 
proud person eventually loses all their 
relationships because they are wired to 
dominate rather than collaborate with people. 
Pride ensures that most opportunities for real 
growth and change are stultified or simply 
avoided, because there is no real self-
awareness of personal limitation. Pride, like 
other capital sins, is a long road that leads to 
emptiness and unfulfillment.  Thanks to Jesus, 
there is redemption. Through an openness to 
the words and ways of Jesus, there is an 
infusion of God’s Spirit and grace into our 
human nature and these capital sins can 
replaced by virtues such as humility, liberality, 
chastity, meekness, temperance, brotherly 
love, and diligence. These virtues are life-
giving. For example, humility is a breath of 
fresh air for any relationship. Humility keeps a 
person teachable and receptive to changes and 
opportunities for growth. Liberality ensures 
that the goodness in each one of us, and in the 
world, is exchanged, amplified, and serves a 
greater good rather than being imprisoned by 
the greed of a few. So let us pray that our 
sinful nature may be redeemed by the words of 
Jesus. Indeed, as we hear in the today’s Psalm: 
The Lord ransoms the souls of his servants. 
Best of the new week, Fr Jude.  



 

 

BELOVED DEAD: Mary Craik & George Melrose 
ANNIVERSARIES:  Peter Gowan, Sr Mary Agnes Canning, Adam McNee,                                                      

Kate and John Donnelly, Agnes Winning.  
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 23rd August– 7.00pm 

Tuesday 24th –St Bartholomew-10am & 7.00pm                                       
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

                  Wednesday 25th – 8am (St Mary Magdalene’s)                                                    
& 10am in St John’s                                                                                                                     

Thursday 26th -10am 
Friday 27th – St Monica -10am 

Saturday 28th – St Augustine – 8am (St Mary 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. On the weekend on 4th/5th September 
the collection plate will return to its usual place in the Mass with the help of pass-keepers. 

The hall will be opened gradually whilst at the same time enabling people to feel safe. There 
will be teas at the beginning of each month after the 11am Mass. Masks are still to be worn in 

Church. St John’s offertory collection for June £4,501.89 & July £6,182.67.                              
Bishop’s Mensal Fund: £178. Apostleship of the Sea: £235 & Peter’s Pence: £320. 

There will be a second collection for LEPRA next weekend of 28/29th 
August at all Masses. Over 3 million people across the globe are living 
with undiagnosed leprosy. Leprosy is not a disease of the past; it still 
exists and is still destroying lives.        

                             

The reception of the Eucharist unites us, in the first place, to Christ’s 
holy humanity…  [But] we do not unite ourselves only to Christ.  Christ 
is but one with the Father: “I and the Father are one,” one in unity of 

the Holy Spirit.  Communion unites us at the same time with the Father 
and Holy Spirit.   “And not for them only do I pray, but for them also 

who through their word shall believe in Me; that they may be one, as 
Thou, Father, in Me, and I in Thee; that they also may be one in Us” … 
If we ask Our Lord what we can do that is most pleasing to His Sacred 
Heart, it is certain that He will tell us, before all else, to be like Him, 
the child of God.  If then we want to please Him, let us receive Him 

every day in the Eucharistic Communion. 
– Christ in His Mysteries, Abbot Marmion 

 

 



 
 

22 Sierpnia 2021 – XXI Niedziela Zwykła „B” 
Święta prawda

Wolał utracić fałszywych uczniów, niż zmienić 
choćby jeden akcent w swej wypowiedzi. 
Bardziej Mu zależało na prawdzie niż na 
popularności. Nikogo na siłę nie zatrzymywał. 
Postać Jezusa odsłania się nam w tym 
fragmencie w całej swej bezkompromisowości. 
Nie złagodził swych wypowiedzi nawet po 
zgorszeniu, jakie wywołał, gdy swoje Ciało i 
Krew zdefiniował jako pokarm do jedzenia. 
Człowiek potrafi skłamać, by nie utracić 

drugiego człowieka, Bóg nie zmienia nawet jednej litery w słowach prawdy, nawet gdyby z tego 
powodu opuścili Go ci, których umiłował. Bogatemu młodzieńcowi, który zachowywał wszystkie 
przykazania, ale szkoda mu było wyrzec się bogactw, nie złagodził wymagań i nie ułatwił 
stopniowego oswajania się z ubóstwem, mimo tego, że spoglądał na niego z miłością. Był 
miłosierny, współczujący, wyrozumiały, ale nieustępliwy, gdy chodziło o prawdę. Nawet swojego 
ziemskiego życia nie cenił sobie tak jak prawdy. Gdy Kajfasz zapytał Go, czy jest Synem Bożym, 
wolał stracić życie, niż choćby jedno słowo ująć z prawdy swej odpowiedzi. W Synu Bożym nie 
ma wahania, nie ma nawet pokusy czy najmniejszej wątpliwości, gdy mówi prawdę. Stracić 
wszystko i wszystkich, byleby nie prawdę – to pragnienie zapewne fascynująco przebiegało 
przez umysły Jego prawdziwych uczniów. Ale i oni, choć pozostali przy Nim, nie zapłacili 
najwyższej ceny za prawdę przyznania się do Jezusa, gdy uciekali z Getsemani! Prawdą jest Boże 
słowo, prawdą jest sam Syn Boży. W Jezusie Chrystusie prawda była Nim samym, w nas prawda 
jest, co najwyżej, pragnieniem, bo już radość z tego, że się jest prawdomównym, staje się z 
minuty na minutę nieszczerością. Przecież dopóki wiemy, że jesteśmy kłamcami, mamy kontakt 
z prawdą. Wystarczy jednak być dumnym ze swej prawdomówności, by przestać się podobać 
Bogu z powodu wyniosłości. Faryzeusz był prawdziwy, gdy mówił o sobie, że trzy razy pości i 
daje jałmużnę oraz ofiary, wymieniając przed obliczem Boga wszystkie swe zasługi. Ale 
ponieważ czerpał z tego dumną radość, wynoszącą go ponad skręconego ze wstydu celnika, nie 
znalazł upodobania w oczach Boga. Bywa ktoś gorszy niż niegodziwy grzesznik. To wynoszący 
się ponad niego człowiek prawdomówny! Najprawdziwsze w człowieku jest mgnienie skruchy. 
Łatwiej jednak o skrusze pisać, niż ją przeżyć na ułamek sekundy. Wymyślamy różne wykręty, by 
nie odsłonić się w całej fałszywości. Najłatwiej się oszukujemy, gdy innym zarzucamy fałsz. 
Czytamy o modlitwie, zamiast się modlić. Piszemy o prawdzie, byleby tylko uniknąć jej 
policzków. Gorszymy się, jak owi uczniowie, Boskimi wyrokami, by nadać swej duszy grymas 
miłosierniejszych niż Bóg. Rozmawiamy o Bogu, byleby tylko nie z Nim. Demaskujemy czyjeś 
grzechy, by swoje ukryć. Gorszymy się, by ukryć pożądanie, albo oskarżamy innych o głupotę, 
by uzyskać odczucie bycia mądrymi. Żyjemy zbyt krótko, by stać się sobą, i zbyt długo, by pozbyć 
się udawania.                                           

Fr Bogdan SDS 
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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. 

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.  

Specjalna Składka w Niedzielę 28 Sierpnia 2021 
W najbliższą niedzielę 28 sierpnia 2021 roku w naszej parafii będzie specjalna składką na 
Fundację “Lepra”w Centrum  św. Józefa w Indi. “Lepra” zbudowała szpital dla sióstr 
zakonnych w 1998 roku, w którym tysiące ludzi, dzieci i dorosłych otrzymują opiekę i pomoc 
poprzec ich niezmierne zaangażowanie, wiarę i miłość. To jest jedna klinika, ale takich jak ta 
są setki. Zmiana życia człowieka chorego na trąd (leprosy – to w tłumaczeniu na polski – 
trąd) kosztuje “Lepra” 25 funtów, a jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryte i 
zapewnione leczenie, choroba może zostać zatrzymana, zapobiegając niepełnosprawności, a 
chirurgia rekonstrukcyjna często przywraca sprawność kończyn i wzrok zarówno dorosłym 
jak i dzieciom. Dzięki terapi wielowiekowej można wyleczyć trąd, a po pierwszej tabletce 
osoba nie jest zakaźna. Niemniej jednak zachorowalność na trąd jest dalej wielkim 
problemem  nawet w dzisiejszych czasach. Życzliwie proszę o hojność jaką możesz okazać, 
nieważne jaką część z 25 funtów podarujesz, wszystkie datki razem zebrane  pomogą 
uwolnić ludzi z choroby. Proszę miej fundację “Lepra” i ludzi o których dbamy w swoim 
sercu.  Uprzejmie dziękujęmy! “Lepra” 

Spowiedź Dzieci 
Do spowiedzi świętej, w tym również do dobrego rachunku sumienia, przygotowują przede 
wszystkim rodzice. Ich rola jest najważniejsza. Wiele więc zależy od tego, co dzieje się w naszych 
domach, np. podczas wieczornej modlitwy. Rodzice mają szansę wspólnie z dzieckiem zrobić 
codzienny rachunek sumienia. Obok podziękowań za wszelkie dobro, które było naszym udziałem, 
obok próśb o dalsze błogosławieństwo, jest wtedy czas na słowo przepraszam za to, co mi dziś nie 
wyszło, co było moją słabością. Taka wspólna modlitwa może być doskonałą okazją, by wzbudzić w 
dzieciach refleksję nad tym, w czym zawiniły wobec Pana Boga i drugiego człowieka. O to w końcu 
chodzi w rachunku sumienia–uświadomić sobie grzech i przeprosić za niego. Jeżeli dziecko widzi, że 
rodzice też przystępują do spowiedzi, to spowiedź staje się dla dziecka czymś naturalnym.                                                                                                                                       
Fr Bogdan SDS 

Spotkanie Rodziców dzieci pierwszo-komunijnych                                                                                                                                                  
Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. w klasie 
polskiej zapraszam na spotkanie 25 sierpnia  (środa) 2021 r. o godz. 7:00pm. Spotkanie 
odbędzie się w kościele. Na spotkanie proszę nie zabierać dzieci.  

Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
To już ostatni tydzień składania podań do klasy dla przygotowujących się do Sakramentu 
Bierzmowania w roku szkolnym 2021/22. Aplikacje są dostępne w zakrystii po Mszy św. 
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z ks. Bogdanem osobiście lub telefonicznie. 
Nr tel. 01738 564182.          
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