
 
 A warm welcome to our Church.  Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of 

this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.              
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.  

 

 
 
 

 

The Solemnity of the Epiphany of the Lord – 02nd January 2022 

Epiphany Chalk 

On or near the feast of the Epiphany, and 
conveniently close to the beginning of a New 

Year, the tradition has been to ask God’s blessing 
on homes and mark the door post or lintel with 
chalks that have been blessed for that purpose. 

The doors are chalked with the legendary names 
or initials of the three Magi, and the numerals of 
the New Year, connected with a series of crosses. 
The initials C, M, and B commemorate the Magi, 
Caspar, Melchior, and Balthasar, but also stand 

for the Latin prayer-request Christus Mansionem 
Benedicat: “May Christ bless this house.” In this 

way, the door of a house would be marked as follows: 20+C+M+B+22                                                                                                                              
This domestic ritual can be performed as a family gathers together around the main entrance 
of a house, and a senior member of the household does the chalking with appropriate words: 

that “as the three Wise Men followed the star of God’s Son who became man, may Christ 
bless our home and remain with us through the New Year.” If there is sufficient space over 
the door, the full names of the Magi are often displayed, and children are invited to decorate 

the names with three crowns. This Epiphany ceremony is a simple but meaningful act of 
witness which symbolises Christian willingness to offer hospitality and shelter to the Magi on 

their journey to Bethlehem, and also, by extension in today’s world, to welcome all and 
sundry who love or are seeking the Lord’s Christ. Remember to look after the blessed chalk 

and put it away safely for use next year or bury it in the garden.  

Responsorial Psalm: All nations shall fall prostrate before you, O Lord. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 03rd January -The Most Holy Name of Jesus-6pm                                                                                     

Tuesday 04th-10am & 7.00pm (teas will resume on January 11th)                                      
Adoration of the Most Blessed Sacrament in the Crib                                                                                    

& Confessions from 6.00pm-6.45pm                                                                                         
Wednesday 05th -10am                                                                                                                               
Thursday 06th-10am                                                                                          

Friday 07th-10am & 7pm -Polish Mass                                                                                                                                       
CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm. 



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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The Crib Donations are for St Margaret’s Children & Family Care 
Society. They rely on your generosity to help deliver a wide range 

of services to our children, young people and their families 
You are invited to remove your mask for a couple of seconds before your reception of Holy 

Communion. Please maintain good hand hygiene and wear a face mask unless exempted. Any 
visitor is welcome to leave contact details/scan the code if there is a future need to engage with 

NHS Test & Protect. 

Truth, by which the world is held together, has sprung from the earth, in order to be carried in 
a woman’s arms. — St Augustine 

What are you doing, O Magi? Do you 
adore a little Babe, in a wretched hovel, 
wrapped in miserable rags? Can this 
Child be truly God? … Are you become 
foolish, O Wise Men … Yes, these Wise 
Men have become fools that they may be 
wise. 

— Saint Bernard of Clairvaux 

Grateful thanks for the love and 
support you have shown us throughout 
2021. Many thanks for your Christmas 
greetings & gifts. Your care for your 

priests is always appreciated.                                               
A blessed New Year to all of you and 

your loved ones.                                                                            
Canon Mulholland & Fr Bogdan.  

………………………………………… 

 A second collection for Justice and 
Peace will be taken up next Sunday 9th  

We value the support and generosity 
of all who come here–regulars and 

visitors alike. 

 

 

For by gold the power of a king is 
signified, by frankincense the honour of 

God, by myrrh the burial of the body; and 
accordingly they offer Him gold as King, 

frankincense as God, myrrh as Man. 

— St John Chrysostom 

Birthday Remembrance                                 
Marion Campbell-Ross                                                 

Fidelium animae per misericordiam                      
Dei requiescant in pace.                                                                                                                                                                                                             
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       02 Stycznia 2022 – Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)  
 
 
Święto poszukujących 

 
Przeżywana uroczystość Trzech Króli ma wybitnie 
symboliczny charakter: Mały obywatel Betlejem, 
ubogiej mieściny judejskiej, narodzony w największej 
pokorze, staje się darem dla wszystkich: Maryi, Józefa, 
pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – 
Jezus staje się darem ofiarowanym każdemu 
człowiekowi. W złożonych przez mędrców ze Wschodu 
darach: złota, kadzidła i mirry widzimy symbol miłości, 
modlitwy i cierpienia. Kto bowiem szczerze poszukuje 
prawdy, dowodzi swojej tęsknoty za dobrem, wiary 
otwartej na światło z wysoka i odwagi w dążeniu do 
celu. André Frossard, dziennikarz, wychowany w domu, 

w którym nie stawiano nawet problemu Boga, nagle, mając dwadzieścia lat, nawraca się. Dosłownie 
w ciągu kilku minut doznaje dotykalnego działania Łaski. Napisze potem: „Wyszedłem stamtąd po 
dziesięciu minutach, tak bardzo zaskoczony tym, iż stałem się niespodziewanie katolikiem, jak byłbym 
zdumiony odkrywając, iż jestem żyrafą lub zebrą po wyjściu z ogrodu zoologicznego. […] była to 
chwila oszołomienia, która trwa do dziś dnia”. Słusznie jednak sceptycy takich nawróceń uważają, że 
mimo wszystko są one jakoś przygotowane. Więcej, można by powiedzieć, że przez odrzucenie Boga z 
życia problem wiary staje się bardziej żywy, zwłaszcza wtedy, gdy zachodzi jakieś dramatyczne 
wydarzenie. W poznaniu muszą się znajdować znaki, poprzez które następuje zjednoczenie, jak 
gwiazda, która doprowadziła mędrców do Betlejem. Reszta była już sprawą wiary. Każdy z nas jest 
wezwany, do każdego są skierowane są znaki i dary. Wychowany w szczelnym ateizmie Frossard 
napisze po swoim nawróceniu: „Nad wszystkim, ponad ogromnym światem i w nim samym króluje 
obecność Tego, którego imienia nie potrafię wymówić nigdy więcej bez uczucia lęku, że zranię Jego 
dobroć; w obliczu Niego odczuwam szczęście, że jestem dzieckiem, któremu przebaczono wszystko i 
które budzi się, by poznać, że wszystko jest darem”. Prawdę o Betlejem przysłania nam wiele spraw, 
przede wszystkim zaś zajmowanie się samym sobą. W ewangelii Janowej jest szokujące zdanie: „A to 
jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa” (J 17, 3). Poznawanie Boga niewiele ma wspólnego z samą pracą umysłu, z dociekaniem 
tzw. tematów religijnych. Takie poznanie ma być życiem, oddaniem, zawierzeniem. Odkąd „Słowo 
stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas”, wszyscy mogą Go poznać i spotykać. Od objawienia do 
spotkania prowadzi jednak długa droga jak ta, którą pokonali mędrcy szukający Boga. Bóg jej nie 
skraca, a przecież jest nam bliższy niż my sami sobie! Trzeba więc iść za Gwiazdą nie zrażając się 
odległością i przeciwnościami, skoro mamy świadomość, że zaprowadzi nas ona do Chrystusa – 
jedynego Zbawiciela człowieka. Co prawda nie mamy ze sobą darów złota, kadzidła i mirry – ale 
możemy złożyć Dzieciątku Jezus w to święto poszukujących swoje szczerze kochające serce oraz czyny 
miłości, które stały się naszym udziałem. W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, kadzidłem 
okadzano domostwa, by ustrzec je przed wpływami złych sił, a poświęconą kredą wypisywano na 
drzwiach domu inicjały trzech Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. Najbardziej trafną 
interpretacją tych liter jest potraktowanie ich jako chrześcijańskich noworocznych życzeń: Christus 
Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi. 
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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. 
 
Msza św.  po Polsku w tygodniu                                                                                                                                                                            
Zapraszamy do udziału w Polskiej Mszy św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7pm. Okazja do 
spowiedzi pół godziny przed Mszą 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.  

ZALETA PUSTEGO ŻŁOBU 
 

Świat interesu zastąpił dzieciątko Jezus w żłobie Mikołajem obładowanym, 
prezentami. Sprowadzono go do naszego niezmiernie bogatego społeczeństwa, bo 
dzieciątko Jezus nie czuło się tu już jak w domu. Dzieciątko Jezus przyszło na świat 
w biedzie i wyrzeczeniach. W gospodzie wśród ludzi nie było miejsca. Ale tam była 
gwiazda i stał tam żłób, który miał tę zaletę, że był pusty; tak znalazło się miejsce 

dla dziecka. Było tam kilku pasterzy, podejrzanych typów, niechętnie widzianych przez ludzi w 
mieście. I było tam przesłanie, przesłanie pokoju, nadziei i miłości dla ludzi dobrej woli. Mikołaj może 
pomóc w zrobieniu dobrych interesów, przyozdobić choinkę, postarać się o dobre jadło i oryginalny 
prezent. Więcej nic. Dzieciątko Jezus ma przesłanie, które nas pobudza, by pracować na rzecz 
lepszego świata i które napełnia nasze serce sympatią dla ubogich, maluczkich, odrzuconych. 
W te świąteczne dni odczuwam ból, bo jest tyle prezentów, a tak mało wzajemnego zrozumienia. 
Ludzie na świecie są tacy surowi wobec siebie nawzajem, radość z tajemnicy bożonarodzeniowej taka 
skryta. Życzę ci, abyś znalazł drogę do tej tajemnicy, tajemnicy nadziei, wiary i miłości, tajemnicy 
światła w mroku. 
 
Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda” 
Jest już możliwość zaproszenia kapłana z tradycyjną „Wizytą Kolędową”, by poświęcić mieszkanie na 
Nowy 2022 Rok. Przygotowując się do wizyty postarajmy się o stół nakryty białym obrusem, na stole 
umieśćmy Pismo św. (jeśli takowe posiadamy), krzyż i świece. Wodę święconą kapłan przyniesie ze 
sobą. W rodzinach gdzie są dzieci proszę o przygotowanie trzech kolęd przez najmłodszych 
domowników i zaśpiewamy je na początek wizyty i w trakcie… Wszelkie zgłoszenia można robić 
dzwoniąc do ks. Bogdana na nr parafialny 01738 564182 lub osobiście po Mszy św.  
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