
 

 

 
 
 

 

23rd Sunday in Ordinary Time (Year B) – 5th September 2021                                                                                                                              
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.  

Responsorial Psalm: My soul, give praise to the Lord.

Dear God’s People,  

Today’s first reading and Gospel attest to the healing mercies 
of God. God is the sovereign of all creation and reality. There 
is nothing that can resist His command. At the sound of His 
voice, mighty things happen. Existence itself hurries to carry 
out the command of God.  

The infinite power of a very good and merciful God is the 
explanation behind all the miracles we see in Scriptures. God 
continues this healing ministry of Jesus through the Church 
today. God wants to heal our bodies. He also wants to heal 
our minds and spirits.   

Our world is badly in need of healing especially since the traumatic assault of the pandemic. 
Many are suffering from the physical signs of long-term effects of coronavirus. Many are 
grieving the loss of their loved ones or even the lives they once had pre-Covid. Many bodies, 
minds, and spirits need healing. As a Church it is our responsibility to pray for healing and 
one of the ways we do that is by asking the saints to pray for us.  

Saint Pio of Pietrelcina (25 May 1887 – 23 September 1968) was one of those God used to 
enforce His healing mercies on the earth. God worked several healings through his priestly 
ministry. He was also a great confessor, helping thousands to heal from their sins and guilt 
and preparing the dying for heaven. After his death, the medically inexplicable recovery of a 
woman with lung disease was attributed to his intercession. His feast day is the 23rd of 
September, and many will soon begin a novena to pray for his intercession. Let us join them 
to pray for the healing of our world, our families, our loved ones, and ourselves. As we do 
that, let us keep St Pio’s wise suggestion in mind: “Take God to the sick; it will be worth 
more than any cure.”  

May we all experience the healing mercies of God,  
Fr Jude.  

 



 

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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BELOVED DEAD: Crocetta Wilson 
ANNIVERSARIES:  Charles Sharkey 

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 6th September – 7.00pm 

Tuesday 7th –10am & 7.00pm                                       
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

                  Wednesday 8th – Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary                       – 
8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s                                                                                                                     

Thursday 9th -10am 
Friday 10th – St Gregory the Great (Pope) -10am 

Saturday 11th – 8am (St Mary Magdalene’s) 

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

Tea will be served in the hall after 11am Mass. 

                             

The basket collection at Mass has been resumed. 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 £732 collected for LEPRA. 
Please note there will be a second collection next week                                                                          

for the Sick & Retired Priests Fund. 

 Without interior life, we will never 
have strength to persevere in 
sustaining all the difficulties 
inseparable from any apostolate, the 
coldness and lack of co-operation even 
on the part of virtuous men, the 
calumnies of our adversaries, and at 
times even the jealousy of friends and 
comrades in arms . . . Only a patient 
virtue, unshakably based upon the 
good, and at the same time smooth 
and tactful, is able to move these 

difficulties to one side and diminish their power. 

– St. Pius X 



 
 

05 Wrzesień 2021 – XXIII Niedziela Zwykła „B” 

Zatrzaśnięte drzwi  

To straszna męczarnia być skazanym jedynie na 
obserwowanie świata. To boli – nie móc nic 
powiedzieć ani usłyszeć, jak głuchoniemy z 
Ewangelii św. Marka. Interesujące, że Jezus, zanim 
dotknął jego języka i uszu, spojrzał w niebo. Jakby 
spojrzenie ku niebu było początkiem otworzenia 
się tego człowieka na świat słów. Może w 
spojrzeniach głuchoniemego brakowało właśnie 
spoglądania ku niebu? Nic nie słyszymy i nic tak 
naprawdę nie wypowiedzieliśmy, dopóki nie 
usłyszmy słów Jezusa. Dopiero gdy mowa Boga 

dociera do nas, nasza mowa nabiera wydźwięku, sensu, znaczenia. Zdarza się, wcale 
nierzadko, że do człowieka nic nie dociera, a jego słowa są bez wyrazu, choć dobrze słyszy i 
nie ma problemów z wymową. To jakaś choroba – ten szczególny rodzaj zamknięcia w sobie, 
zabarykadowania się w swym wnętrzu, wyizolowania się i wycofania z wszelkich relacji 
międzyludzkich. Co poprzedza takie zamknięcie? Na pewno bolesne przeżycie swej 
otwartości, poczucie zdrady, wykorzystania, manipulacji, upokorzenia, zmiażdżenia 
godności. Gdy doznajemy takich doświadczeń, możemy nie utracić słuchu ani zdolności 
mówienia, ale nic do nas nie dociera i uparcie milczymy, ukrywając się w sobie. Nie ufamy już 
nikomu i szepczemy swemu sercu: „Już na nikogo się nie otworzę!”. To może być niezwykle 
dręczącym uwięzieniem siebie. Lęk, poczucie winy, poczucie zaniżenia swej wartości, 
izolacja, zamknięcie w sobie, samoukaranie, zanikanie istnienia stają się krętymi schodami w 
obronnej wieży. Nie patrzymy wtedy w niebo, lecz ciągle w dół. Nikt nie może nam nic 
wytłumaczyć, bo nikomu nie wierzymy. Nic nikomu nie mówimy, bo nie wierzymy, że to 
cokolwiek zmieni. Co wtedy pozostaje? Spotkanie z Jezusem. Modlitwa, w której poprosimy 
Go o przebaczenie tym, którzy nas boleśnie doświadczyli. Jezus kładł ogromny nacisk na 
przebaczenie tym, którzy nas krzywdzili, nie tylko ze względu na to, że zamykamy im drogę 
do nieba, ale też dlatego, że sobie samym zamykamy niebo. Jezus więc spojrzał w niebo, by 
pokazać i nam, że trzeba zmienić opcję spoglądania przed siebie i na siebie. Spojrzał w niebo, 
jakby chciał powiedzieć: „Nie patrz w dół!”. Jest jeszcze Ktoś, kto panuje nad naszą 
egzystencją i jej historią, dlatego nigdy nie można myśleć, że całe zło, jakie przeżyliśmy, 
pozostanie tylko naszym milczącym bólem, o którym nie jesteśmy w stanie nikomu 
opowiedzieć. Jest Bóg, który słyszy niewypowiedziane skargi i mówi do nas, mimo że już nie 
chcemy niczego słuchać. Nieprzypadkowo Jezus odciągnął głuchoniemego od tłumu. Często 
zamknięcie w sobie jest efektem ludzkich opinii, ich osądów i posądzeń, wyroków i złości. 
Pomyśl o swoim zamknięciu, czy czasem nie jest efektem czyichś kłamstw, którym dałeś 
wiarę.                                                          
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. 

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. 

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 
potwierdzenia swoją obecnością potrzeby tej Eucharystii dla polskiej wspólnoty. Proszę by 
na tę Mszę św. zabierać jak najwięcej dzieci i bardzo mi zależy na tym 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 zwodzicielski 
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 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania                                                                                                                                               
Zapraszam na spotkanie kandydatów do bierzmowania i jednego z rodziców w środę 8 
września 2021 r. o godz. 7:00pm w kościele. Spotkanie to będzie oficjalnym początkiem 
procesu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Bierzmowanie odbedzie się 
24 listopada. Szafarzem tego sakramentu będzie nasz Proboszcz Canon Steven. Polecamy 
wszystkich kandydatów naszym wspólnym modlitwom.   

Zapisy do Scholi Dziecięcej 
Nasza Schola Dziecięca „Śpiewające Aniołki” poszukuje i zaprasza dzieci, które chciałyby 
wielbić Pana Boga swoim śpiewem. Dlatego kierujemy serdeczne zaproszenie do Rodziców 
by zapisywali swoje pociechy do tej dziecięcej grupy, aby móc ubogacać naszą liturgię 
śpiewem podczas Mszy św. dziecięcych i jednocześnie rozwijać swoje talenty muzyczne. 
Spotkania Scholii odbywają się w czwartki o godz. 7:00pm w kościele. Wszystkich chętnych 
prosimy o kontakt z Panią Magdą Dubanowską dzwoniąc: 07821 826556. 
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