
 

 

 
 
 

 

25th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 19th September 2021                                                                                                                               

Responsorial Psalm: The Lord upholds my life.

 

This Friday we celebrate Our Lady of Walsingham. We turn to Mary, the Mother of Jesus for 
we are all her sons and daughters. Jesus’s last action on earth, in his dying breath, was to entrust 
all people, into his Mother’s Maternal care, when he said “Mother this is your son, son this is 
your Mother” (John 19:26-27). We pray to Mary asking for her Maternal Intercession  
and her loving, motherly and protective gaze upon us. It is as natural as breathing that we turn 
to our Heavenly Mother in times of need, crisis, tears and temptation. Jesus always hears his  
Mother’s pleas on our behalf. Our Lady, when she appeared to Richeldis in Walsingham in  
1061 asked that a replica of the Holy House of the Annunciation, the very first of her joys, be 
built as an everlasting memorial to the great moment when the Angel Gabriel brought the glad 
tidings that she would be the Mother of God’s Son. Our Lady also promised “that all who 
would seek me there in that little house” would be consoled and help given. So, let us ask and 
place our trust in her powerful intercession to her Son. Our Blessed Lady of Walsingham knows 
before we even ask, our needs, our hopes and our desires.  

Our Lady of Walsingham, pray for us. 
St. Michael and the Archangels, defend us from all evil and disease. 
St. Joseph, patron & protector of the Universal Church, pray for us. 

Saints & Martyrs of Scotland, England, Wales & Ireland, pray for us. 



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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As restrictions are eased, please continue to be considerate in your use of the church                                 
and be aware that others may not be comfortable as you may be.                                                                                    

Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion. 

ANNIVERSARIES: Canon John Connolly, Canon Ian Mullen, Alex Lawson,                                                
Henry & Helen McLaughlan 

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 20th  September – St Andrew Kim Tae-gon & Companions –  7.00pm 

Tuesday 21st – St Mathew–  10am & 7.00pm                                       
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

                  Wednesday 22nd  – 8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s                                                                                                                   
Thursday 23rd  –  Saint Pius of Pietrelcina –  10am 

Friday 24th –Our Lady of Walsingham -10am 
Saturday 25th – 8am (St Mary Magdalene’s) 

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

We are very conscious of, and extremely grateful for the continued generosity of so many of 
our parishioners. Many of our parishioners now choose to give by other means than the 

basket. The physical offering has a symbolic value however nobody must ever feel awkward 
if the basket passes them by because of their choice to give by other means.                                    

Thank you for £424 collected for the Sick & Retired Priests Fund. 

There will be a meeting of St John’s Academy parents & carers of children seeking 
enrolment in the Sacraments (P4/2021 -First Confession & First Holy Communion in 2022) 

& (P6/2021 Confirmation in  2022) in St John’s hall on Wednesday 29th September                         
at 6.00pm. The meeting will finish for 7pm. 

 

“In our time more than ever before, the greatest 
asset of those disposed toward evil is the 

cowardice and weakness of good men, and all the 
vigor of Satan's reign is due to the easygoing 

weakness of Catholics.”                                                
– St. Pius X 

Please pick up new rota for                                              
readers from the Sacristy.  

 



 
 

19 Wrzesień 2021 – XXV Niedziela Zwykła „B” 

Lek na zgorzknienie 

Uniżenie to doskonałość, którą Jezus nieustannie stawiał 
przed oczami uczniów, jak to dziecko z dzisiejszej 
Ewangelii. Pokora nie jest poniżaniem siebie, które jest 
powodowane pogardą do siebie lub niezadowoleniem z 
tego, że się nie jest takim, jakim by się chciało być. To 
byłaby pycha. Pokora to takie uniżanie siebie, które 
ukazuje prawdę o nas. To zgoda na swoją prawdziwą 
małość. Rodrycjusz napisał, że tak jak woda w górach 
spływa do dolin i nie zatrzymuje się na szczytach, 
podobnie łaska od Boga spływa do tych, co są najniżej, i 
nie zatrzymuje się na tych, którzy nad innymi się 
wynoszą. Ludzie pokorni są podobni do aniołów, bo w 

niczym nie szukają siebie. Tak jakby ich nie było i jakby nie mieli własnych pragnień, lecz 
ciągle pytają, czego pragnie Bóg i w jaki sposób uszczęśliwić Boga. Są jak lustra, które nie 
mają własnego obrazu, lecz odbijają w sobie tego, który przed nimi stanie. Większość Ojców 
Kościoła wyrażała przekonanie, że Bóg stworzył aniołów przed całym stworzeniem 
materialnym. S*więta Hildegarda z Bingen widziała aniołów jako pierwociny stworzenia. 
Przedstawiała ich jako uformowane światłem, lustrzane postacie, które Boskie światło 
odbijają dla ludzi, a ludzi przedstawiają Bogu jakby w odbiciu lustra. Przybliżają człowieka 
Bogu i Boga przybliżają człowiekowi, sami pozostając prawie niewidoczni. Dlatego w Biblii 
często, gdy jakiś bohater rozmawia z aniołem, raz jest mowa, że mówi z Bogiem, a raz, że 
rozmawia z aniołem, jakby anioł tylko przez chwilę był widoczny, a całym sobą przyzbliżał 
Boga człowiekowi. I taki jest również człowiek pokorny. Jest tak uniżony, że nie widać jego 
samego, lecz wszyscy, którzy na niego patrzą, dostrzegają tylko Boga, a gdy on się modli, to 
Bóg w nim widzi osoby, za które on błaga! Aniołowie nie modlą się za samych siebie i ci, którzy 
są jak aniołowie, nie modlą się za samych siebie. To nie znaczy, że modlitwa za siebie jest zła, 
ale wskazuje, że ktoś nie jest jeszcze tak uniżony, lecz jest w nim jakaś wyniosłość, która 
potrzebuje oczyszczenia. Bóg nie wybrał na górę objawienia Mount Everestu, tylko niski 
pagórek Synaju. Najbardziej niebezpieczne dla uniżenia są te cnoty, które sobie przypisujemy. 
W „S*cieżce sprawiedliwego” rabina Luzzatto czytamy, że cnoty mogą nas oszukiwać, gdyż 
przez nie widzimy się wyżej postawionymi od innych, a przecież żadna z nich nie jest nasza 
własnością, lecz darem Boga. Łaciński tekst, podając słowa Jezusa o tym, by być ostatnim, 
używa słowa novissimus, które owszem, znaczy ostatni, ale też najmłodszy, świeży, 
najnowszy. Bo w byciu ostatnim jest pewien sekret. Ten, kto stara się być ostatnim i ustawia 
się w cieniu innych, przestaje być starym człowiekiem, człowiekiem grzechu, staje się kimś 
nowym, świeżym, kimś wiecznie młodym! To dziecko, postawione przez Jezusa w centrum 
uwagi uczniów, było najmłodsze, albo właściwie ciągle młode, nigdy nie stare. Pokora 
człowieka czyni młodym, świeżym, nie zgorzkniałym i zgrzybiałym.                                                                                                                                                            
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. 

Żyj życiem wymagającym 
Moje dziecko!                                                                                                                                                              
Zaplanowałem dla ciebie wspaniałe rzeczy, ale wymagają one dokonania 
kilku zmian. Jeżeli zawsze będziesz inwestował bezpiecznie, nigdy nie 
doświadczysz cudu Mojej pracy w sobie. Jeżeli zawsze pływasz w 
basenach blisko brzegu, nie doświadczysz dreszczyku wynikającego 
z porzucenia ograniczeń. Nie chcę, abyś żył lekkomyślnie, ale chcę, abyś 
prowadził życie, które cię pociąga. Ponad swoimi osobistymi zdolnościami 
i siłą, chodź za Mną do miejsca, w którym cudowne rzeczy mogą być 

wytłumaczone jedynie przez Moją obecność w tobie. Nie ograniczaj się do tego, co 
przychodzi ci łatwo i jest wygodne. Żyj ponad swoimi ograniczeniami. 

Msza św. po polsku w tygodniu 
Od 1 października 2021 r. pragnę erygować Polską Msze św. w Parafii św. Jana Chrzciciela 
w Perth. Msza ta będzie odprawiana w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00pm. W zależności 
od okoliczności i okresu liturgicznego będzie ten czas ubogacany np. Różańcem w 
październiku, nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki 
miesiąca, Drogą Krzyżową w Wielkim Poście czy nabożeństwami Maryjnymi w miesiącu 
maju. Już dziś serdecznie zapraszam do licznego uczestnictwa w tej Mszy św. na koniec 
każdego tygodnia żeby można było ją kontynuować przy przyzwoitej liczbie  wiernych. Jeśli 
to uczestnictwo byłoby dość słabe to wówczas zostanie ta Msza św. zredukowana tylko do 
pierwszych piątków miesiąca. A zatem wszystko zależy od Waszego zaangażowania i 
potwierdzania swoją obecnością potrzeby tej Eucharystii dla polskiej wspólnoty. Proszę by 
na tę Mszę św. zabierać jak najwięcej dzieci i bardzo mi zależy na tym by mogły one razem z 
dorosłymi kontynuować „pierwsze piątki” tak piękny zwyczaj w naszych polskich rodzinach, 
który niestety upada coraz bardziej. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w sakramencie 
spowiedzi by w każdy „pierwszy piątek miesiąca” można było przyjmować Pana Jezusa i 
wynagradzać mu za grzechy ludzkości, które coraz bardziej ranią Boże Serce. Zło dzisiaj 
zbiera żniwo jak nigdy przedtem!!! A Kościół nigdy nie był w takim kryzysie jak tego 
doświadczamy dzisiaj. Zatem to jest ten moment kiedy wszyscy, począwszy ode mnie 
poprzez nasze rodziny, młodzież, dzieci musimy zacząć stawiać tamę tym zwodzicielskim 
obietnicom szatana i temu szerzącemu się ateizmowi niszczenia rodzin i Kościoła, który się 
dokonuje na naszych oczach. Niech Boże Serce nas chroni, a Maryja Niepokalana i Królowa 
naszej Ojczyzny będzie naszym wsparciem!  
Fr Bogdan 
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