
 
 

19th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 08th August 2021 

COMMON POSTURE IN MASS 
Reminder of the important ways that we pray together  

both in word and posture: 
 

During "I confess...", all strike their breast  
at the words "through my fault" 

 
During the Creed, all bow at the words "and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary,                                       

and became man" 
 

A common posture, to be observed by all participants,  
is a sign of the unity of the members of the Christian community  

gathered for the sacred Liturgy; it expresses and fosters  
the intention and spiritual attitude. (The General Instruction of the Roman Missal 42) 

~ o ~ 

SACRED SPACE REVERENCE  
Please be attentive to keeping the atmosphere of silence and prayer before, during and after Mass 

inside the church. Please keep social talk to before you enter and after you leave. Thank you. 

Masks are still to be worn in Church. 

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

 

Second Collection this week in                                        
St Mary Magdalene’s for the upkeep                         

and support of Bishop Robson.

 

 

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

 



 
 

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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RECENTLY DEAD: John Smith, Jean Theresa Cairns, Fr John Scally, Fr Aidan D’Arcy,                       
Heather Gordon & Jackie Mary O’Neill. 

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

 
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. 

 

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

Monday 09th August                                                                                                         
St Teresa Benedicta of the Cross-Co-Patron of Europe - 7.00pm 

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

Wednesday 11th St Clare - 8am (St Magdalene’s)                                                    
& 10am in St John’s                                                                                                                    

Thursday 12th -St Blaan-10am 
Friday 13th 10am 

Saturday 14th -St Maximilian Kolbe-8am (St Magdalene’s) 

 

 

 

Next weekend the SVDP boxes will be 
available for your support                                 

after Mass.  

 

 

The use of our hall will begin in September. Guidelines still urge caution 
but with appropriate hygiene and safety measures we will open on 

Sunday 5th September for teas after the 11am Mass. 
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08 Sierpnia 2021 – XIX Niedziela Zwykła „B” 

 Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: „Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Obrazem 
Kościoła są pielgrzymi, których tylu w tych dniach 
zmierza do Pani Jasnogórskiej. Dzięki pątnikom 
uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy ludem 
pielgrzymującym, że tu na ziemi jesteśmy 
przechodniami. Tym, co stanowi wspólny mianownik 
Kościoła pielgrzymującego, jest niewątpliwie 
Eucharystia. Gdyby pielgrzymi nie uczestniczyli w 
codziennej Eucharystii, byliby tylko turystami. Gdyby 

chrześcijanie przestali spożywać „chleb żywy”, to by zapomnieli, że są w drodze do nieba i staliby się turystami 
doczesności. Istotą sakramentu Eucharystii jest zjednoczenie się z Bogiem i to Trójjedynym. Dobrze rozumiał to 
św. Jan Paweł II każdy dzień, pielgrzymkę czy uroczystości koncentrował i prowadził do Ofiary Eucharystycznej, 
która jest szczytem życia wiary. I nie ma w tym nic dziwnego, że chce się iść i brać z tego stołu Dar, który mnie 
przerasta; iść jak najczęściej. Ojciec Leon Knabit zauważa: „Przystępując regularnie do Komunii, można popaść 
w rutynę. Ale czy nie jest prawdą, iż ten, kto się systematycznie odżywia, jest w lepszej kondycji od tego, kto 
sięga po pokarm sporadycznie?”. Oprócz tego, bardzo fizycznego, argumentu istnieje o wiele ważniejszy. 
Znajdujemy go w ewangelii Jana: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”. Jak zatem winna być nasza 
postawa? Spróbujmy spojrzeć na jedno z świadectw z książki pt.: „Dlaczego chodzę..., Dlaczego nie chodzę... do 
Kościoła?”: „Podobno człowieka od małpy odróżnia poczucie odpowiedzialności. Dzisiaj już nie wiem, kiedy w 
ramach tej odpowiedzialności poczułem, że powinienem podziękować Komuś, chociaż jednogodzinnym 
uczestnictwem w niedzielnej Mszy świętej za otrzymaną cotygodniową porcję 168 godzin podarowanych mi 
przez Kogoś. (...) odpowiadając na tę ankietę, szukając powodów chodzenia do kościoła, czuję się, jakby mi 
kazano znaleźć powód do oddychania... Czy ktoś potrafiłby opisać, dlaczego oddycha? Jeśli zapraszają mnie na 
ślub, to idę. A tu, w kościele czeka na mnie coś więcej niż para młoda i zastawione stoły... czeka Ktoś. Ilu 
rezygnuje z pójścia na ślub lub wesele? Na pewno nie 80 % zaproszonych. A tylu mniej więcej nie chodzi do 
Kościoła w dużych miastach. […] Zdarza się też ktoś taki, który „wierzy”, ale nie ma czasu iść do kościoła? A ma 
czas zjeść obiad? Ma!  Nie sądzę, żeby się dało rozpowszechnić w Polskich rodzinach „technikę” niejedzenia 
niedzielnego obiadu, jeśli nie było się przedtem na niedzielnej Mszy świętej...”. „Chrystus Pan karmi nas swoim 
świętym Ciałem”, które umacnia nas na drogach naszego ziemskiego życia. Natomiast wspólnota, którą 
tworzymy z Jezusem, pozwala nam już tu na ziemi odczuwać przedsmak nieba. Skoro karmimy się chlebem z 
nieba, sami mamy otwierać oczy, by widzieć, gdzie i jak możemy być potrzebni.                                                                                                                                                                                             
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. 
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Znaki wiary:                                                                                                                                                                                                          
Wieczór: Czym różni się dzień od nocy? Właściwie tylko światłem. W dzień mniej lub bardziej, ale jest jasno. W 
nocy ciemno. Za to ten brak światła zmienia bardzo wiele. Czy to w lesie, czy na cmentarzu, czy na mało 
uczęszczanej ścieżce w parku, ba, nawet na wąskiej uliczce w mieście, w dzień jest... normalnie. To znaczy nikt 
raczej nie boi się, że nagle ktoś albo coś na człowieka wyskoczy. Choć teoretycznie może. Za to w nocy.... W 
nocy, kiedy ciemno, wszędzie coś się czai, ktoś lub coś czyha. Groźny zwierz, zły człowiek, a może nawet jakiś 
upiorny duch. Dlatego, choć nie ma to prawie żadnego racjonalnego uzasadnienia, co się da, nocą oświetlamy. 
Całe ulice w miastach, nawet te najmniej uczęszczane. Wydajemy na to oświetlenie mnóstwo pieniędzy nie 
dlatego, że naprawdę jest potrzebne albo, że faktycznie może przed czymś zabezpieczyć, ale że to sposób na to, 
byśmy czuli się bezpieczniej. Wieczór zaś jest przejściem. Od spokoju i pewności dnia do niepewności i lęku 
nocy. Ślad intuicji o wieczornych lękach można odnaleźć w Ewangeliach. Ot, gdy uczniowie Jezusa przed 
rozmnożeniem chleba proszą Go o odprawienie tłumów jest wieczór (Mt 14,15). W dzień brakowało chleba? 
Nie było problemu. Gdy zbliża się noc – to już był problem. Albo w scenie, gdy uczniowie idący do Emaus 
przekonują Wędrowca, żeby został z nimi, bo „ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił” (Łk 24, 29). Inaczej 
odbierali wędrowanie w ciągu dnia, inaczej, gdyby trzeba było iść nocą… Wieczorem i nasze serca są bardziej 
skłonne do niepokojów, że kończy się dzień i że już nigdy nie wróci. To co się tego dnia wydarzyło, będzie już 
tylko przeszłością. Z czasem coraz bardziej zamierzchłą. Tak jak przeszłością stały się wszystkie inne dni, odkąd 
człowiek sięga pamięcią. Owszem, będą inne, może i piękniejsze, ale ten dzień, który się kończy, nigdy już nie 
wróci. Aż w końcu nadejdzie wieczór ostatni, po którym nie będzie już następnego... Wieczór otwiera na 
doświadczenie przemijania. I sprzyja temu, by myśli kierować ku wieczności.  Bo wieczór, wczesny czy późny, 
pogodny czy dżdżysty zawsze uświadamia: coś się teraz kończy, a kiedyś skończy się wszystko. W niepewności i 
lęku przed tym, co może się stać i tym, czego, choć nie chcemy, stanie się na pewno, nie pozostaje nic innego, 
jak zwrócić się do Boga. Jego Syn przygotował nam w niebie dom. Tam już lęków i przemijania nie będzie.                                                                                     
Fr Bogdan 

 

Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
Trwa 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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