
 
 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.  

 

 
 
 

 

17th April 2022- Easter Sunday 

BUT for a short three days, for a day and a half-- Mary 
then must give Him up. He is not yet risen. His friends 
and servants take Him from thee, and place Him in an 
honorable tomb. They close it safely, till the hour 
comes for His resurrection.  

Lie down and sleep in peace in the calm grave for a 
little while, dear Lord, and then wake up for an 

everlasting reign. We, like the faithful women, will 
watch around Thee, for all our treasure, all our life, is 
lodged with Thee. And, when our turn comes to die, 
grant, sweet Lord, that we may sleep calmly too, the 
sleep of the just. Let us sleep peacefully for the brief 
interval between death and the general resurrection. 
Guard us from the enemy; save us from the pit. Let 

our friends remember us and pray for us, O dear Lord. 
Let Masses be said for us, so that the pains of 

Purgatory, so much deserved by us, and therefore so 
truly welcomed by us, may be over with little delay. 

Give us seasons of refreshment there; wrap us round 
with holy dreams and soothing contemplations, while 
we gather strength to ascend the heavens. And then 

let our faithful guardian Angels help us up the glorious ladder, reaching from earth to heaven, which 
Jacob saw in vision. And when we reach the everlasting gates, let them open upon us with the music 

of Angels; and let St. Peter receive as, and our Lady, the glorious Queen of Saints, 
embrace us, and bring us to Thee, and to Thy Eternal Father, and to Thy Co- equal Spirit, Three 

Persons, One God, to reign with Them for ever and ever. 
LET US PRAY 

God, Who by the Precious Blood of Thy only-begotten Son did sanctify the 
Standard of the Cross, grant, we beseech Thee, that we who rejoice in the 

glory of the same Holy Cross may at all times and places rejoice in Thy 
protection, Through the same Christ, our Lord. Amen.                                                                                                                 
-Written in 1860 by St John Henry Cardinal Neman. 

Happy Easter to all of you.                                                                                                                                 
Many thanks to all who have helped with the sacred ceremonies of the Holy Triduum.                   

We pray that these Easter-tide days are fruitful ones for each of you.  Know of our 
remembrances before Our Lord and His compassionate Mother.                                                         

Canon Steven Mulholland & Fr Bogdan Palka.  



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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ANNIVERSARIES: Agnes Quinn, James Clark & Lynsey Patterson                                                                                                             
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

OF YOUR CHARITY, please pray for the sick and housebound of our parishes. 

A cheque for £2075.18 was forwarded to SCIAF’s Ukraine Appeal following                                          
the fundraising efforts (bacon rolls/ knitted badges/ donations).                                                                                     

Many thanks to all who supported and helped with this appeal. Well done.  

Holy Mass during the Octave of Easter Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 18th April -12noon Polish                                                                                                                          

No evening Mass                                                                                                                                          

Tuesday 19th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                           
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                          

Wednesday 20th-10am & 11am Requiem Mass for Eileen Malcolm RIP                                                                                                                                    

Thursday 21st-10am                                                                                                                                 

Friday 22ndApril -10am & 7pm (Polish)  
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                    17 Kwietnia 2022 – WIELKANOC 

 

 Jezus żyje!                                                                                                                                                                                          
Alleluja, Jezus żyje! Ten radosny okrzyk 
zwiastuje całemu światu najważniejszą 
prawdę chrześcijaństwa: po męce i śmierci, 
po bólu i niepewności jutra nastało 
zmartwychwstanie. Z wiarą stajemy dziś 
przed pustym grobem, z którego płynie 
radosne orędzie: Nie ma Go tutaj, bo 
zmartwychwstał, jak zapowiedział. Centrum 
naszej wielkanocnej radości jest Chrystus, 
„zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Z grobu 

Jezusa, w którym zamknęli Go możni tego świata, rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia, radości i 
nadziei. Zmartwychwstały pokazuje, że życie na ziemi jest przygotowaniem do szczęścia wiecznego. 
Często zdarza się, że tak niezwykłe i niepowtarzalne wydarzenie jak Święta Paschalne nie pozostawia 
w nas prawie żadnego śladu. Świąteczny nastrój tak szybko gaśnie. Powtarzamy utarte słowa: „Święta 
święta i po świętach”. Zastanawiające jest również to, że gdyby Kościół nie nakazał przystąpienia do 
spowiedzi, to pewnie u wielu katolików sumienie nie byłyby odświeżone. Jedyny widoczny ślad – 
umyte okna i wyprane firanki. Potrzeba nam wiary w to, że Chrystus zmartwychwstał. Wiary, która 
opiera się nie o dane statystyczne, ale o osobistą relację z Jezusem. Przyjmując Chrystusa, 
przyjmujemy nowe życie. Życie, w którym może zdarzyć się zarówno męka, jak i śmierć. A potem 
zmartwychwstanie, kiedy to Chrystus przychodzi do uczniów, rozmawia z nimi, je i pije. Chodzi po 
falach, znika, przechodzi przez drzwi. Wszystko to takie dziwne, że trudno sobie wyobrazić, jak to 
odbierali ludzie, którzy to widzieli. Niektórzy po prostu bali się, bo myśleli, że to zjawa. W trosce o 
siebie odchodzili. Znakiem „nowego życia” jest jajko. W symbolice chrześcijańskiej jajko od początku 
było związane z Wielkanocą, nawiązywało do faktu Zmartwychwstania Pańskiego. Jak spod skorupki 
jajka wykluwa się nowe pisklę, tak zmartwychwstały Chrystus po trzech dniach zwycięsko wychodzi z 
grobu. Dawniej jajko symbolizowało Stary i Nowy Testament, a więc Stare i Nowe Przymierze Boga z 
ludźmi. Skorupka jajka, która zwykle po rozbiciu zostaje odrzucona jako nieprzydatna, oznaczała Stary 
Testament, natomiast żółtko jajka – jądro nowego życia – obrazowało Nowe Przymierze. Bliskie jest 
wielu z nas doświadczenie osób, które po ciężkim wypadku doświadczyły powrotu do zdrowia. 
Niektórzy mówią, że czują, jakby narodzili się na nowo, że otrzymali od Boga dar nowego życia. 
Otrzymali nową nadzieję. Znaku chrześcijańskiej nadziei dopatrywał się w jajku św. Augustyn. Tak o 
tym pisał: „Nadzieja nie jest bowiem jeszcze rzeczywistością, jak i jajo nie jest jeszcze kurczęciem; 
zwierzęta czworonożne rodzą młode, ale ptaki – nadzieję na młode. Nadzieja zaś skłania nas, abyśmy 
nie dbali o rzeczy teraźniejsze, lecz żebyśmy oczekiwali rzeczy przyszłych”. Spotkanie z Jezusem 
Zmartwychwstałym przemieniło uczniów i całe pokolenia chrześcijan w świadków Boga. Tajemnica 
pustego grobu zdaje się potwierdzać, że miłość Chrystusa zawsze odnosi zwycięstwo nad śmiercią, 
nad egoizmem, grzechem oraz wszelkimi zniewoleniami. Alleluja, Jezus żyje!                                                                                                                                                    
Fr Bogdan 
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Wesołego Alleluja!!! 
Pranek Zmartwychwstania przynosi światu radosną nowinę: Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie 
Zmartwychwstał… Daje nam nowe życie, a w nim nadzieję życia wiecznego. Dlatego z tej okazji każdy 
z nas zasiada w ten dzień do wielkanocnego śniadania, aby w gronie rodziny przeżyć tę wielką radość i 
dzielić się owym faktem z najbliższymi. Jako Wasi duszpasterze pragniemy w tych kilku słowach 

wyrazić naszą wiarę i podzielić się ową radością, a 
łącząc się w modlitwie przy Pustym Grobie Chrystusa, 
życzymy Wam błogosławieństwa od 
Zmartwychwstałego Pana, pokoju serca i zawsze żywej 
nadziei, która niech pomaga przemieniać dzisiejszy 
świat coraz częściej żyjący bez Boga i świętujący bez 
Boga fakt Jego Zmartwychwstania. Ponadto niech 
Zmartwychwstały Chrystus umacnia wiarę w Waszych 
rodzinach, tę wiarę która pozwoli Wam kiedyś 
Zmartwychwstać i cieszyć się Bogiem w wieczności. 
Śląc Wam te życzenia chcemy byście byli mocni faktem 
Zmartwychwstania i dawali temu świadectwo wszędzie 

tam, gdzie żyjecie i pracujecie, ale także każdej Niedzieli, która jest pamiątką Zmartwychwstania 
naszego Pana. Niech zmartwychwstały Jezus, Zwycięzca grzechu i śmierci darzy Was swoją miłością, a 
Wy odpowiadajcie na tę Miłość dobrocią serca, radością życia, codziennym przebaczaniem i 
modlitwą. Radosnego świętowania!                                                                                                                                             
Z Wielkanocnym błogosławieństwem – Canon Steven, Fr Bogdan i Dk. Krzysztof.  
      
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. i w owocnym przeżywaniu Wielkiego Postu. 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                                                                                                
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po 
zakończonej adoracji Msza św.  o godz. 7pm po polsku w ramach rekolekcji parafialnych. Podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od 
godz. 6 – 6:45pm.  
 
Poniedziałek Wielkanocny 
W drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy zapraszamy również do uczestnictwa we Mszy św. po polsku o 
godz. 12pm.  
 
ZMARTWYCHWSTANIE 
Wśród zieleni kwiat się mieni 
Jak dziecięce szczere oczy – 
Oto fiołek skryty w trawie, 
Zwiastun wiosny lśni uroczy. 
Wraca znowu wiosna młoda, 
Złoci domy, serca, gaje... 
Ciesz się, dziecię, porzuć trwogi, 
Chrystus, Bóg nasz, Zmartwychwstaje! 

Pada jasność złotą smugą 
Na przesłodkie Jego ręce – 
I tak idzie, sieje łaski, 
Co powstały w gorzkiej męce. 
Witaj, witaj Zbawicielu! 
Witaj prawdy wieczne Słońce! 
Niech na zawsze w grób padają 
Naszych grzechów mgły trujące. 
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