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Twelfth Sunday of the Year - Year B

20th June 2021

Jesus calms the storm

(Mark 4:35-41)

Saturday
19th June

9.30am Mass KO
5.00pm Confession
5.30pm Mass SH
7.00pm Polish Mass KE

Sunday
20th June

11.30am Mass SH

9.30am Mass SH

9.30am Mass KO

People of the Parish
5.30pm Mass SH

11.30am Mass KO

2.00pm Mass SH

9.30am Mass KO

Monday
21st June
Tuesday
22nd June

Brian Saddler

Wednesday 9.30am Mass SH
23rd June

9.30am Mass KO

Thursday

9.30am Mass KO

24th June
Friday 25th
June

Saturday
26th June

9.30am Mass KO
Jemima Mullen

9.30am Mass KO
5.00pm Confession
5.30pm Mass KO
7.00pm Polish Mass PK

Sunday
27th June

9.30am Polish Mass PK

9.30am Mass SH

9.30am Mass KO

5.30pm Mass SH

11.30am Mass PK

11.30am Mass KO

New COVID Guidelines: Those who were with us last weekend would see we
are now able to sing a bit more, have the second reading, Gloria and Creed. We
hope soon other restrictions will change.

Fr Simon writes …
On Tuesday at 2.00pm Fr Eric will be joining us for Mass at St Peter’s. Fr Eric is
a member of the Jesuit community in Edinburgh and will be helping out with
Sunday Masses over the summer whilst Frs Simon, Kenneth and Peter have wee
breaks.
All our schools close on Friday - we wish pupils, staff and all who support our
school communities a lovely and safe summer break.
Please note there is no Mass on Thursday evening at 6.30pm at St Peter’s as Fr
Simon has another commitment elsewhere.

Congratulations to Kirstie Peffers & Michael Higgins who were married in St
Theresa’s this week.

Parish Safeguarding Co-ordinators: Both St Andrew’s and St Philip’s parishes
urgently need a Safeguarding Co-ordinator. If you are interested in finding out
more about this role, please speak to Fr Kenneth or contact the parish office.

Save the Date - Garden Party at St Theresa’s: Fr Kenneth will be celebrating his
60th birthday in August. On Friday 6 August there will be a garden party from
2.00pm - 4.00pm and also in the evening from 7.00pm - 9.00pm.

Therapeutic Practitioner: Charlene Clark, one of our parishioners in St Peter’s,
is a qualified therapeutic practitioner who offers support to children or adults
who have experienced trauma and difficulties in their life. For more
information, please contact Charlene on 07852527476 or email on
charlenepink1@live.co.uk

Thanks for the income in our parish communities:
St Andrew’s £988.50; St Philip’s £669.32; St Theresa’s £666.81

Drodzy Siostry i Bracia, Hiob w swojej księdze z której jest pierwsze czytanie mówi o morzu i jego
potędze. Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone
(…) I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych. Także psalmista pisze: Ci,
którzy statkami ruszyli na morze, by handlować na wodach ogromnych, widzieli dzieła Pana i Jego
cuda wśród głębin. (…) [Pan] zamienił burzę na powiew łagodny, ·umilkły morskie fale. Radowali się
ciszą, która nastała, przywiódł ich do upragnionej przystani. Burze i sztormy są częścią naszego
życia, ale naszą modlitwą i wiernością Bogu możemy zamienić burze na powiew łagodny.
Czytanie i psalm pięknie wprowadzają nas do opowieści zapisanej w Ewangelii Marka, który opisuje
jak nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. [Jezus]

zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy?" Jezusa obchodził los Jego uczniów i innych rybaków płynących z nimi, bo on
kocha każdego człowieka, bez względu na pochodzenie, rasę, czy wyznanie. Wiedział o burzy, tak
jak wie o naszych życiowych problemach i sztormach osobistych, rodzinnych, społecznych i
światowych. Jezus czeka na nasze gorliwe modlitwy, na nasze prośby – jak te dramatyczne wołania
od uczniów: nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?
Gdy wystraszeni sztormem uczniowie swoimi prośbami obudzili Jezusa, On powstał i zgromił wicher
i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do
nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się bardzo i mówili między
sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"
Czy wierzę głęboko i prawdziwie, że Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój? –
jak usłyszeliśmy w śpiewie przed ewangelią? Czy jestem przez codzienną modlitwę zanurzony w
Chrystusie bardziej niż w morzu światowych problemów? Czy ufam Jezusowi bardziej niż boję się
tych wszystkich burz i sztormów w moim życiu? Jak często powtarzam tę prostą i głęboką modlitwę:
Jezu ufam Tobie – szczególnie, gdy wichura wieje mi prosto w twarz? Paweł wołał do Koryntian i
mówi też do nas: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za
wszystkich, to wszyscy pomarli. (…) Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Czy znam Chrystusa jako Pana i Zbawiciela? Czy wzywam go jako wszechmocnego Syna Bożego?

Bóg czyni nas nowym stworzeniem tym bardziej, im bardziej wierzymy w zbawczą moc Jego Syna.
Bez wiary w Chrystusa nikt nie może być napełniony Duchem Świętym – który jak łagodny powiew
ukoi wszystkie burze i sztormy. Powtarzajmy często: Jezu ufam Tobie, ale gdy dokuczają nam
sztorm i burza - wołajmy w modlitwie głośno do Jezusa o Jego pomoc!

