
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.  

 
 

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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June 05th 2022-Solemnity of Pentecost -Year C          

God’s great love and care again manifests  
itself on this Feast of Pentecost. The 
dwelling of Holy Spirit in us is central to 

the spirituality of St. Francis de Sales. 
Love is the life of the heart. The Holy 
Spirit who has been given to us pours 
divine love into our hearts. The Spirit is 
like a fountain of living water that flows 
into every part of our hearts so as to 
spread its grace. Grace has the power 

to entice our hearts. Through the Holy 
Spirit, God awakens and enlivens our hearts to their own good. We often need to be stirred 
up and led by the hand to put our strength and skills to proper use. If we wish to become 
aware of the dwelling of the Holy Spirit in us, we must wean ourselves from our wilfulness 
and adjust our will to that of God’s will. We must be like clay in the hands of the potter, so 
that God may shape us and lead us to true spiritual health. While we cannot prevent God 
from inspiring our hearts, we do have the power to reject God’s desire to love us. Also, the 
Spirit has no wish to work in us without our consent. Yet, even if we give just a little of our 
consent to God’s inspirations, what happiness results! 
The sole fruit of the Holy Spirit, divine love, gives us inward joy and consolation together with 
great peace of heart, which is preserved in adversity by patience. Holy love makes us kind 
and gracious in helping our neighbours with a heart-felt goodness toward them. Such 
goodness from the Holy Spirit is constant and persevering and gives us an enduring courage 
that renders us mild, pleasant and considerate of all others. We put up with their moods and 
imperfections. We live a life of simplicity that testifies to our words and actions. Divine love is 
the virtue of all virtues. Let us cherish and nurture the indwelling of the Spirit so that God’s 
love may reign in us. 
(Adapted from the writings of St. Francis de Sales and Jane de Chantal). 

Our parishes raised £622 for the apostolate of communications. Thank you.  

RECENTLT DEAD: Eleanor McMahon                                                                                                     
Requiem Mass for Mary O’Connor-Friday 10th at 11.30am.                                                                                                              

ANNIVERSARIES: Thomas McDermott Maggie Canning & Giuseppe Giulianotti                                                                                                     
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Responsorial Psalm: Send forth your Spirit, O Lord,                                                            
and renew the face of the earth. 
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Holy Mas s (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 06th June –BVM, Mother of the Church-6.00pm 

Tuesday 07th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                                                        
Adoration of the Most Blessed Sacrament                                                                                         

& Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 08th June-St Justin-10am  

Thursday 09th -St Columba- Diocesan Patron-10am                                                                                                                                

Friday 10th-10am & 7pm (Polish)  

Almighty God,  
whose Son Jesus Christ exchanged the glory of a heavenly throne 

for the form of a servant,  
we thank you that you have given Elizabeth our Queen a heart 

to serve her people,  
and have kept her devoted in this service beyond all who 

were before her:  
encourage us by her example to serve one another, and to 

seek the common good,  
until you call us all to reign with Christ in your eternal kingdom. 

Amen. 

Please pick up the new rota for readers from the sacristy. 

Bingo fundraising night (for the upcoming 75th Anniversary of the parish UCM branch) will 
take place after Holy Mass on Tuesday 07th June at 7.30pm. 

 
Join us for our summer BBQ 

Friday 24th June at 7.30pm.  

Tickets £5 for adults.  

BYOB.  

The focus of the Day for Life this year is older persons. Many feel they have become a burden 
or can feel treated as a burden, a ‘bed-blocker’, or a nuisance because they move more slowly, 
struggle with more physical challenges and live a different rhythm of life. They often feel 
vulnerable and worry when they hear talk about and even concrete proposals for the legislation 
of assisted suicide and euthanasia. We challenge our politicians and healthcare system to 
provide accessible palliative care for all the dying. St. Joachim and St Anne, pray for us.   

The bishops have asked for a 2nd Collection this weekend. 
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                05 Czerwiec 2022 – Uroczystość Zesłania Ducha św.  
 
Słowa pełne mocy                                                                                                                                                       

Jezus wszedł do Wieczernika i wypowiedział słowa 
nadziei do beznadziejnych istot! Czyż nie jesteśmy tacy 
jak oni, przerażeni i samotni? Tchnął w nich Ducha w 
chwili, gdy wyjaśniał słowami to, co czynił. Słowa 
nadają sens, wyjaśniają mroki, tchną życiem. 
Apokalipsa nazywa Jezusa ALFĄ I OMEGĄ, pierwszą i 
ostatnią literą alfabetu. Dlaczego porównuje Go do 
liter? Z liter tworzy się słowo, słowa wyrażają myśli, 
myśli ujawniają poznanie, poznanie bierze się z 
doświadczenia. Bez słów wszystko wydaje się 
bezsensem. Potrzebujemy słów wiarygodnych, takich, 
które nam wytłumaczą, co z nami się dzieje! Słów 

pełnych Ducha! Nie można być szczęśliwym, kiedy się nie wie, po co się żyje i do czego zmierza! Victor 
Frankl, który przeżył kilka lat w obozach koncentracyjnych, wyznał w swojej książce „Człowiek w 
poszukiwaniu sensu”, że trzy rzeczy pozwoliły mu przetrwać: wola napisania książki, pragnienie 
odzyskania ukochanej żony i pragnienie przemienienia osobistej tragedii w triumf. Frankl wrócił z 
obozu jako zupełnie inny człowiek: dojrzalszy, obdarzony empatią, głęboki, z wolą przeprowadzania 
innych ludzi z bezsensu cierpienia do sensu życia. Jeśli jesteś w sytuacji, której nie możesz zmienić, 
pomyśl, że ta sytuacja zmienia ciebie w sposób niepowierzchowny. Trzeba przetrwać niekiedy 
najgorsze cierpienie, najtrudniejsze odtrącenie, pozorny bezsens. Kiedyś mnie to olśniewająco 
dotknęło: czytałem książkę i natrafiłem na słowo PIĘKNO, które za pierwszym razem odczytałem jako 
PIĘTNO. Sens może być źle odczytany, wtedy wydaje się czymś przerażającym. Czytając zwierzenia 
Arnchild Lauveng, chorej na schizofrenię, dowiedziałem się tego samego: doczekała się uzdrowienia, 
ponieważ nawet gdy straciła w to wiarę, miała nadzieję, że zostanie uzdrowiona. Ona sama tak pisze: 
„Miałam w sobie dziecięcą wiarę, która towarzyszyła mi zawsze, przez całe życie, że istnieje dobry Pan 
Bóg, który jest z nami w dobrych i złych dniach i który mnie nie opuści, niezależnie od tego, czy 
wyzdrowieję, czy nie. W mojej wierze wyzdrowienie nie było najważniejsze, znacznie ważniejsza była 
świadomość, że On tam jest”. Ta kobieta po 10 latach przebywania w szpitalach psychiatrycznych 
wyzdrowiała i obecnie sama jest psychologiem klinicznym. Przeżyła piekło cierpienia, by ofiarowywać 
nadzieję tym, których najlepiej rozumie. Niekiedy przeżywamy istną gehennę, by później umieć 
wyprowadzić z niej innych. Czy to jest bez sensu? Wiliam James radził ponoć osobom pragnącym 
popełnić samobójstwo: „Przeczytajcie najpierw jutrzejszą gazetę”. Skoro zwykły news potrafi 
człowiekowi zwrócić sens życia, to tym bardziej słowa Boga. Ja bym radził tym, którzy myślą o 
samobójstwie, przeczytać Ewangelię przeznaczoną na następny dzień. Jest w niej tchnienie życia!                                                                                                                          
Fr Bogdan 
 
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.  
 
“Duch św. jest przewodnikiem duszy. Bez Niego nic nie można. Bez Ducha św. dusza jest jak kamień, 
z którego nic nie można wycisnąć” (św. Jan Maria Vianney). 
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Polska Msza św. w tygodniu                                                                                                                                                                            
Zapraszamy do udziału w Polskiej Mszy św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7pm. Okazja do spowiedzi 
pół godziny przed Mszą św.  
 
Czy? 
Czy ktoś komu polskość nie w smak, 
czy to Polak, ten nieborak? 
Czy nieborak? – też pytanie, 
niech mu zdrada w gardle stanie. 
Polski język giętki, a Polacy nie gęsi i swój język, a i rozum mają. 
Wbrew Polsce gadanie, jadem nasączona mowa ,  
kąsa siostrę, kąsa brata, 
na użytek Polski zaborcy, odwiecznego kata, 
niech mu kością w gardle stanie. 
Mówisz, żeś nie jest nawet Polak mały, 
nikt! nawet rodzinnej ziemi grudka, 
cóż ojciec twój pamięta, dziadek twój w Jej bruzdy, 
swoją krew na polu bitwy i chwały oddawał, 
a pradziadek twój został domu pozbawiony, Ojczyzny, 
bo nie chciał, aby dzieci Jego zniemczono, czy zrusyfikowano, 
i jeszcze do walki za polskość ochotniczo i ochotnie stawał, 
i choć zabijano wielu, raniono go nie raz, nie dwa, 
ukrywał swe blizny, bo dla niego i dla mnie synku 
Polska to Matka, polskość to wielka duma, 
 istota trwania, na tej ziemi bycia, 
zaś Bóg, Honor i Ojczyzna sensem życia, 
i niech krzyczą obcy ludzie łamaną polszczyzną, że Polski nie ma, 
to cieniów prawdy i honoru oszustwo złudne, ich to tylko podła gra, 
zaś Polska i polskość trwać będzie jak od wieków trwa. 
(Lech Galicki) 
 
Dekorowanie kościoła 
Miesiąc maj był miesiącem kiedy to nasza Polska wspólnota była odpowiedzialna za dekorowanie 
naszej świątyni już po raz ostatni przed przeniesieniem się do kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. Po 
raz kolejny serdeczne podziękowania należą się naszym Paniom, które wzięły na siebie tę 
odpowiedzialność. I jak zwykle z należytym sobie kunsztem artystycznym i gracją upiększały nasze 
ołtarze. Dlatego pragnę wyrazić wdzięczność: Ewelinie Jakubczyk, Magdalenie Sroka, Sylwii 
Krużyńskiej, Mamom dzieci Pierwszokomunijnych, Teresie Jabłońskiej, Marlenie Szafran, Juli Wypasek, 
Małgorzacie Wypasek. W imieniu całej naszej wspólnoty dziękuję wszystkim za ich zaangażowanie, 
czas i pomoc. Wyrazy wdzięczności również dla tych z Państwa , którzyście wsparliście nas finansowo 
by można było zakupić więcej kwiatów.  Wszystkim i każdemu z osobna z serca dziękuje i niech doby 
Bóg Wam to wynagrodzi!   
  
Zapisy do klasy komunijnej na nowy rok szkolny 2022/23                                                                                                                                                  
Dzieci, które w roku szkolnym 2022/23 będą się przygotowywać do I Komunii św. i Rodzice chcą by 
program przygotowania dla nich odbywał się po polsku można je zgłaszać wypełniając specjalny 
formularz. Zajęcia dla tej grupy będą się odbywać wg. programu jaki jest stosowany w Polsce.  
Formularze można odbierać bezpośrednio po Mszy św.  w zakrystii. 
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