
 
 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.  

 

 
 
 

 

24th April 2022- Divine Mercy Sunday-2nd Sunday of Easter-Year C 

The bus for our May Pilgrimage to Scotland’s National 
Marian Shrine at Carfin has now been booked for 

Monday 9th May. It will leave at 9.30am from 
outside St John’s.  

We will celebrate Mass and have time to visit the 
newly restored Shrine. We will then hope to arrange 

to have Hotel luncheon together at South 
Queenferry or the like. If you have signed up, can 

you please confirm your attendance.  

Carfin Grotto, situated in the Parish of St Francis Xavier's in the village of Carfin, near 
Motherwell in North Lanarkshire, is Scotland's National Shrine to Our Lady of Lourdes. 
Opened in 1922 by Monsignor Thomas Canon Taylor, the Grotto welcomes over 70,000 
pilgrims each year from across the globe. The Grotto is open 365 day a year. For over 
ninety years, Scotland's National Lourdes Shrine has attracted groups from across the 
United Kingdom who come to experience a special place of pilgrimage, prayer and peace. 

RECENTLY DEAD:  Con Connagahn (Requiem Mass -Wednesday 27th at 11.30am),                       
Alice Gray, John Boyle & Rose Rollason                                                                                                          

ANNIVERSARIES: Kathleen Rose Creith Mulholland, Mark Blacklock, Mary Scally,                         
William Scally (birthday) & Helen Patrick                                                                                                           

Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Beautiful is God, the Word with God… He is beautiful in heaven, beautiful on earth; 
beautiful in the womb, beautiful in His parents’ arms, beautiful in His miracles, 

beautiful in His sufferings; beautiful in inviting to life, beautiful in not worrying about 
death, beautiful in giving up His life and beautiful in taking it up again; He is beautiful 

on the Cross, beautiful in the tomb, beautiful in heaven. Listen to the song with 
understanding, and let not the weakness of the flesh distract your eyes from the 

splendour of His beauty.  (St Augustine: Comm. on the Psalms 44, 3) 

Responsorial Psalm: Give thanks to the Lord for he is good,                                              
for his love has no end. 

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



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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Holy Mass (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 25th April -Feast of St Mark- 6.00pm 

Tuesday 26th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                           
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                          

Wednesday 27th-10am                                                                                                                             
& 12noon Italian Mass in ST MARY MAGDALENE’S 

Thursday 28th-10am                                                                                                                                 

Friday 29th -Feast of St Catherine of Siena-10am & 7pm (Polish)  

On Good Friday, the Catholic Church throughout the world always takes up a very special 
collection - the "Collection for the Holy Land." This special collection originated from the 
Popes' wishes to maintain a strong bond between the Holy Places of the Holy Land and all 
Christians of the world. It is the main source of sustenance for life around the Holy Places, and 
is also the tool through which the Custody of the Holy Land is able to sustain and carry forward 
the important mission to which it is called: to preserve the holy places, the stones of memory, 
and to favour the Christian presence, the living stones of the Holy Land, through many 
activities of solidarity such as the maintenance of pastoral, educational, welfare, health and 
social structures. The territories which benefit from the Collection are Jerusalem, Palestine, 
Israel, Jordan, Cyprus, Syria, Lebanon, Egypt, Ethiopia, Eritrea, Turkey, Iran and Iraq. As a 
rule, the Custody of the Holy Land receives the greater part of the Collection, while what 
remains goes to the Congregation for the Oriental Churches and is used for the formation of 
candidates for the priesthood, support of the clergy, scholastic activity, cultural formation in 
the Middle East. Our parishes raised £606 this year. Thank you.  

In a series of revelations to St. Maria Faustina Kowalska in the 1930s, our Lord called for a 
special feast day to be celebrated on the Sunday after Easter.  Today, we know that feast as 
Divine Mercy Sunday, named by Pope St. John Paul II at the canonization of St. Faustina on 
April 30, 2000. The Lord expressed His will with regard to this feast in His very first 
revelation to St. Faustina. The most comprehensive revelation can be found in 
her Diary entry 699: 

My daughter, tell the whole world about My inconceivable mercy. I desire that the Feast 
of Mercy be a refuge and a shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that 

day the very depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces 
upon those souls who approach the fount of My mercy. The soul that will go to 

Confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and 
punishment. On that day are opened all the divine floodgates through which graces 

flow. Let no soul fear to draw near to Me, even though its sins be as scarlet. My mercy is 
so great that no mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it throughout all 

eternity. Everything that exists has come from the very depths of My most tender 
mercy. Every soul in its relation to Me will contemplate My love and mercy throughout 

eternity. The Feast of Mercy emerged from My very depths of tenderness. It is My 
desire that it be solemnly celebrated on the first Sunday after Easter. Mankind will not 

have peace until it turns to the Fount of My mercy. 
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                       24 Kwietnia 2022 – II Niedziela Wielkanocna  

                                                                                                                                                                                    
Miłość o imieniu miłosierdzie                                                                                                                                              

Ksiądz Tomaš Halík w książce „Dotknij ran” (2010) pokazuje, że 
chrześcijanie często nie chcą pamiętać lub wręcz buntują się 
przeciw temu, że fundamentem ich wiary jest Krzyż  - czyli 
cierpienie i rany. To rany przekonały niewiernego Tomasza, że 
Chrystus zmartwychwstał. Współczesny świat oferuje nam „wiary” 
lekkie, łatwe i przyjemne, ale czy można się na nich oprzeć w 
trudnych chwilach? Halík zastanawia się, czy i jak zraniony 
Chrystus może przemówić do nas, ludzi XXI wieku. Odpowiedź na 
to pytanie wydaje się przynosić dzisiejsza liturgia słowa. Spotkanie 
ze Zmartwychwstałym Mistrzem porusza i odmienia Tomasza. 
Kiedy spotyka się oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran. Patrząc 
na nie zrozumiał, że życie jest mocniejsze niż rany, że można żyć z 
ranami. Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg mój!”. W Jezusie 
spotykają się i stykają rany człowieka z ranami Boga. Bóg pokazuje, 
że siła Jego miłości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi imię Boże 

miłosierdzie. W jednym z wywiadów na pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże Miłosierdzie?” ks. Feliks 
Folejewski, zwany warszawskim apostołem Miłosierdzia Bożego, tak odpowiedział: „To jest dar, ale i 
zadanie. Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że Bóg przymyka oczy na nasze grzechy i że można Go 
lekceważyć. Miłosierdzie Boże jest wychowywaniem do coraz większej delikatności wobec Bożej 
miłości. Jeśli mam świadomość, że ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim niewdzięcznikiem, bym 
jednocześnie godził w tę miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości małżeńskiej”. I dalej mówił: 
„Pamiętam, jak mój znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz Hamerschmidt, napisał na swoim obrazku z 
okazji 50-lecia kapłaństwa: Nie ma zasług, jest tylko dług spłacany Bogu i ludziom. Pełnym 
objawieniem miłosierdzia Bożego jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Misterium paschalne 
ukazuje wielkość miłości Boga do człowieka, który „własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 
wydał”. W śmierci Chrystusa Bóg jest blisko człowieka dając siebie, aby człowiek mógł uczestniczyć w 
Jego życiu. Dzięki działaniu Ducha Świętego człowiek otwiera się na działanie miłosierdzia i dostrzega 
swoją godność, która daje mu możliwość zjednoczenia z Chrystusem, czyli świętości. Jako 
chrześcijanie mamy najpierw uwielbiać Boga w tajemnicy Jego nieskończonego miłosierdzia. A 
następnie to miłosierdzie wzywa nas do tego, byśmy – sami doświadczywszy stawali się miłosierni 
wobec innych przez słowo, czyn i modlitwę. Pełen łaskawości, współczucia Bóg patrzy na każdego z 
nas w tę Niedzielę Miłosierdzia. On pragnie dotykać naszych ran i przemieniać je w perły, ponieważ 
„do końca nas umiłował” i chce, „byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Ta miłość 
zaprasza nas, byśmy czerpali siłę do życia, do uzdrawiania ran w nieustannym powtarzaniu: „Jezu, 
ufam Tobie”. Dlatego też warto mieć nieustanną świadomość słów bł. ks. Michała Sopoćki, że „w 
zimnym i obojętnym świecie potrafią ostać się tylko serca gorące, które wśród burz i posuchy czerpią 
moc z ufności w Miłosierdzie Boże”.                                                                           Fr Bogdan 

 

Spowiedź i Msza św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskiej  Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą 
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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.  
 
Spotkanie Rozdziców Dzieci Pierwszokomunijnych 
Spotkanie Rodziców dzieci pierwszokomunijnych mającycych Pierwszą Komunię w naszym kościele –  
14 maja będzie 30 kwietnia w kościele, bezpośrednio po katechezie dzieci o godz. 2pm.   
 
Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych 
Spowiedź polskich dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. będzie 13 maja w piątek o 
godz. 6:30pm. Godzinę wcześniej tj. o godz. 5:30 próba liturgiczna dla wszystkich dzieci. Rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych zapraszam do spowiedzi w każdej dogodnej sytuacji bądź to przed 
Mszami niedzielnymi bądź też w piątki o godz. 6:30pm. 
 
Pierwsza Komunia św. dla klasy przyparafialnej 
Pierwsza Komunia św. naszych Polskich dzieci będzie w tym roku 14 maja w sobotę o godz. 11:00am. 
Dzieci, które po raz pierwszy będą przyjmowały Pana Jezusa do swoich serc to: Natalia Bajkowska, 
Laura i Maciek Bukowscy, Kacper Frączek, Liliana Gęsicka, Patryk Jakubczyk, Alicja i Jakub Kalman, 
Adam Krakowiak, Zuzanna Mazur, Michał Mochoń, Franciszek Pająk, Julia Pakuła, Aleksander 
Prześlica, Kacper Pyka, Zuzanna Świderska, Kacper Wojtoń, Eryk Zieja, Emily Zielińska i Milena 
Szafran. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.  
 
 
MARYI …NIEBIAŃSKIEJ MATCE
Kiedy wracam wspomnieniem przez czasu 
pokoje 
Kiedy księżyc żegluje pośród gwiazd na niebie 
Widzę swoje dzieciństwo, młode lata moje 
Maryjo ja zawsze też widzę tam Ciebie. 
 
Tyś się zawsze schylała nad moją kołyską, 
Z Tobą dzieckiem biegałam pośród pól rozstai, 
Ciebie – w słowach mej mamy zawsze miałam 
blisko, 
Tyś mym życiem wciąż była wśród wiosennych 
mai. 
 
Przychodziłaś też do mnie, gdy gorzko 
płakałam, 
Gdy mi życie dawało smutek i zwątpienie, 
Pozdrowieniem anielskim Mario Cię wołałam 

Przychodziłaś… a z Tobą bólu ukojenie. 
 
Choć czas porwał dzieciństwo tak jak wiatr 
dmuchawce, 
Chociaż życie niweczy swe największe dzieła, 
Ty Maryjo zostaniesz, zostaniesz na zawsze, 
Twoja miłość nie mija, młodość nie minęła. 
 
Wiem , że ze mną Maryjo wędrujesz przez 
życie 
Wspierasz zawsze, pomagasz gdy jestem w 
potrzebie 
Kiedy muszę wybierać – podpowiadasz 
skrycie, 
A gdy przyjdzie mi odejść – powitasz mnie w 
niebie.
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