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7th Sunday of Easter 2021
16th May 2021 Year B

Father, keep those you have
given me true to your name
Jn 17

Saturday
15th May

St Andrew’s

St Peter’s

St Theresa’s

9.30 Mass Polish PK

9.30am Mass SH

9.30am Mass KO

11.30am Mass SH

People of the Parish

Mary Winters

5.30pm Mass SH

5pm Confessions
5.30pm Vigil KO
Bernadette McCart
7pm Polish Vigil PK

Sunday 16th
May

11.30am Mass KO

Krystyna Vrba

Monday 17th
May
Tuesday 18th
May

Wednesday
19th May

2pm Mass SH

9.30am Mass KO

Special Intention

John Logan

9.30am Mass PK

Thursday
20th May

9.30am Mass KO

6.30pm Mass SH
Mary Taylor

Friday 21st
May

Saturday
22nd May

9.30am Mass KO

9.30am Mass KO

9.30 am Mass KO
5.30pm Mass SH
7pm Polish Mass PK

Sunday 23rd
May

9.30am Mass Polish
PK
11.30am Mass PK
Hugh McVey

9.30am Mass SH

9.30am Mass KO

5.30am Mass SH

11.30am Mass KO

The decision that changed my life
A year ago I decided to take the plunge and
do what I had been thinking about for along
time, that was to join the Catholic Faith.
How I was going to achieve this during a
global pandemic was anyone’s guess.
Once out of the first lockdown, I met with
Father Simon at St Peter’s and from there
began an amazing spiritual journey with
positive life changing experiences. Starting
the RCIA course in October 2020 was such
an exciting time, of course, it was not face
to face as we would’ve all hoped, but what I
got from it will never leave me. With the
teachings of Father Kenneth and, towards
the latter stages of the course, Father
Simon, it reaffirmed to me that I had made
the right choice and had only wished I had
done it years ago.
With the support of everyone involved,
including the amazing contributors that
took part, I looked forward to getting on to
that Zoom call every Wednesday evening
and discussing our faith. Everything was
leading up to the Easter Vigil and we all
prayed that God would enable us to
celebrate Easter and, he did. Experiencing
Easter within the church was emotional,
moving and one of the most uplifting times
in my adult life which, only confirmed my
faith and belief in God even more.
I have never felt prouder to be a part of
something so special and to be able to
share my baptism with family, friends and
RCIA buddies was amazing and, something
that I was very thankful for.
The RCIA course is such a fantastic
programme that gives great insight into the
Catholic faith and I certainly came away
from it with a stronger belief and understanding of the church.
My outlook on things has changed for the
better and I now know how I wish to live
the rest of my life…. With God’s help and
love, be a good person and help others as
much as I can for as long as he will allow
me.

Susan Findlay

Fr Simon writes:
SACRISTY TEAM
We now have 12 people who are interested in becoming part of a
Sacristy Team. Due to the Lockdowns we have been unable to involve
many in this ministry but now that things are opening up I'm keen
for people to get involved again. If you'd like to be part of this please
let Fr. Simon know. There will be a short meeting about this soon.
PETE'S POP-IN CAFÉ
Seven people have now expressed interest in this project. Anyone
else interested before we meet to try and take it forward? There isn't
any reason at all why parishioners anywhere in the cluster could not
take part. All are welcome!
INDIA FUNDRAISER
Thank you to those who have contributed so far to Nancy's Fundraiser. Over £2,000 has been donated. Please give if you can. We are VERY
privileged to be living in Scotland!
MALAWI APPEAL
It is unclear when and if there can be any more trips from
St. Margaret's to Malawi. However, Maureen Casey now has 30 boxes
of materials that can be shipped there. The total cost of this is £500
(£25 per box). If anyone can contribute to this donations are very
welcome. Simply hand in money to the clergy or parish houses in
envelopes clearly marked 'MALAWI APPEAL' or you could even send
donations in via your kids directly to Maureen at the Academy (or
handed in at the School Office). I'm sure we can raise this amount of
money quickly between our 4 parishes.
Thanks for the contributions for the upkeep of our parishes:

St Andrew’s £1127.76
St Philip’s £701.20
St Theresa’s £672.02
If you are a UK taxpayer please consider joining the Gift Aid. Collect
a form or email catholic126@gmail.com

Drodzy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest w Szkocji obchodzona w czwartek,

a w Polsce została przesunięta na niedzielę – będziemy mieli zatem szanse 2x celebrować to
wydarzenie jako ludzie żyjący na pograniczu dwóch kultur i tradycji w jednym Kościele!
Wniebowstąpienie Jezusa to smutek rozstania i radość z obiecanego Daru, o którym mówią
Dzieje Apostolskie: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach
uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Psalm koncentruje się na
radości w słowach refrenu Pan wśród radości wstępuje do nieba. Autor listu do Efezjan mówi
o tym, że Jezus dla nas zstąpił do otchłani, a potem wstąpił do Nieba: Ten, który zstąpił, jest i
Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił

jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i
nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała
Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna
Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Nakaz
misyjny z Ewangelii Św. Mateusza: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata zapowiada szerszy opis przedstawiony w
Ewangelii wg św. Marka, gdy Zmartwychwstały Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział
do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Opis

Wniebowstąpienia kończy ten fragment ewangelii: Po rozmowie z nimi Pan Jezus został
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ważne przesłanie tej
uroczystości to przypomnienie tego wszystkiego, co Jezus zrobił dla naszego zbawienia – od
narodzin w Betlejem, poprzez udział w życiu każdej i każdego z nas przez ponad 30 lat na
ziemi, aż do wydarzeń związanych z Jego skandalicznie nieuczciwym osądzeniem,
torturowaniem, ośmieszeniem, poniżeniem poprzez drogę krzyżową, aż po zabicie najbardziej
pogardzaną formę egzekucji poprzez publiczne ukrzyżowanie. Po śmierci Jezus zstąpił do
otchłani, by wybawić tych, którzy czekali na Boże Miłosierdzie od czasu Adama i Ewy, a
trzeciego dnia zmartwychwstał – jak zapowiedział –ukazując się Kobietom, Apostołom i wielu
Uczniom – Alleluja! Wstępując do nieba i wracając do doskonałej Komunii Osób – Ojca, Syna
i Ducha Świętego, obiecał nam zesłanie Ducha Pocieszyciela, który z nami będzie zawsze, gdy
poprosimy o Jego Dary w naszym życiu. Czekamy po raz kolejny na Zesłanie Ducha
Świętego – pamiętajmy, by Jego pomocy wzywać w chwilach prób, ale także w każdym
innym czasie w naszym życiu. Duchu Święty Boże – przybądź i napełnij nas hojnie
Twoimi Darami – Alleluja! Z modlitwą - ks. Piotr

