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My dear parishioners 
of St John’s
and St Mary Magdalene’s

St John Paul II often spoke about 
the conflict between the culture of life 
and the culture of death He spoke of a 
conflict “between a culture that affirms, 
cherishes, and celebrates the gift of life, 
and a culture that seeks to declare entire 
groups of human beings – the unborn, 
the terminally ill, the handicapped, and 
others considered “un-useful” – to be 
outside the boundaries of legal protec-
tion.”

Pope Benedict XVI urged us to “re-
spect the inalienable dignity and rights 
of each man, woman and child in our 
world --- including the most defenceless 
of all human beings, the unborn child in 
the mother’s womb.”

Pope Francis said recently  “All life 
has inestimable value even the weakest 
and most vulnerable, the sick, the old, 
the unborn and the poor, are master-
pieces of God’s creation, made in his 
own image, destined to live forever, and 
deserving of the utmost reverence and 
respect.”

The Popes take their lead from St Pe-
ter and St Paul, the two founding pillars 
of the Church, both chosen and com-
missioned by Christ to preach the good 
news of the gospel of life 

The Gospel puts the question to the 
disciples today “Who do you say I am?” 
a question that requires answering in 
the lives of those who bear the name of 
Christ. Peter responds by saying “you 
are the Christ!” He demonstrates this by, 
engaging in a life of witness to Christ. 
This witness has its ups and downs. 

Three times Peter denies even knowing 
who Jesus is, and yet he is martyred for 
his witness. His life was one of bring-
ing others to faith, in Christ. He is the 
“Rock” upon which the Church is built 
by Christ. St Peter’s in Rome gives wit-
ness to his faith and subsequent genera-
tions of Christians are inspired by Peter, 
the Rock, to seek the truth and express 
their faith by being part of the Church.

Peter was a man of faith, a sinful man, 
who fell to the floor many times, but 
who got back up again graced by the 
forgiveness of God, in Christ. His faith 
did not protect him from his own weak-
nesses, but it helped him to overcome 
them and witness with great courage to 
Christ. We owe him so much the first 
leader of the faith. We seek to be guided 
by his example, we are weak, flawed, 
sinful, and yet we can be forgiven and 
loved by Christ, when we turn to him 
and follow him.

St Paul was the great teacher of faith, 
who brought the word of God to the 
gentiles. The question was asked of 
him “why are you persecuting me?” to 
which Paul replied, by converting to 
Christianity, and spending his whole 
life preaching it, living it, and suffering 
great hardship for the sake of the faith. 
He too was martyred for his witness 
to faith. He was not perfect but was con-
stantly assessing his living in the light 
of the Spirit of God.  

St Peter and St Paul, two great pillars 
of the Church, teach us much about 
what it means to be a Christian. We give 
thanks to them today, as we acknowl-
edge the contributions they made to the 
growth of the church, and its influence, 
reaching beyond each generation since.

St. Peter’s current successor, our Holy 

Father Pope Francis favours an informal 
style, and not infrequently this results 
in screaming headlines, informing us 
that he is changing Church doctrine, or 
the moral law. We have to be careful to 
ignore all this sort of nonsense, which 
does not at all reflect the faith of the 
Church regarding the Petrine primacy. 
Happily, of course, our Pope has no 
intention whatever of changing either 
doctrine or morality, even if he had the 
authority to do so, which he would be 
the first to proclaim that he doesn’t. 
Doctrine does develop – we understand 
truth more deeply – but there are no 
doctrinal back-flips in Catholic history.

 
No, no: our faith does not rest on 

the shifting sands of personal prefer-
ence or popular opinion. It stands on 
divine authority. It’s the same faith as 
that held and taught by St. Peter and St 
Paul. It is found in Holy Scripture and 
mediated by Tradition. It is the faith of 
the Church: One, Holy, Catholic and 
Apostolic.

So, I conclude with the prayer I was 
taught as a child. “May the Lord pre-
serve the Holy Father, Pope Francis, and 
give him life, keep him safe on earth 
and deliver him not into the hands of his 
enemies”.

Canon Mulholland

Thank you
I would like to thank our stewards 

Lori Morrison and Ann Brown and 
our cleaners who helped facilitate our 
gradual opening. This allowed 50 pa-
rishioners to safely visit.  

We will open the Church on 
Wednesday and Friday of this week 
from 11am - 1pm and on Thursday 
from 5-7pm. 



NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

„Paś owce moje!”                                                                                                                                           
Wydarzenie, które Wydarzenie, które 

zadecydowało o roli zadecydowało o roli 
św. Piotra w Kościele, św. Piotra w Kościele, 
rozegrało się nad brz-rozegrało się nad brz-
egiem jeziora Geneza-egiem jeziora Geneza-
ret.ret.

Kilkanaście dni po Kilkanaście dni po 
zmar twychwstan iu zmar twychwstan iu 
Szymon zalazł się na Szymon zalazł się na 
tym samym miejscu, w tym samym miejscu, w 
którym po raz pierwszy którym po raz pierwszy 
spotkał Mistrza z Naz-spotkał Mistrza z Naz-
aretu. Na tym miejscu, aretu. Na tym miejscu, 
na którym usłyszał na którym usłyszał 
Jego wezwanie: „Pójdź Jego wezwanie: „Pójdź 
za Mną! Odtąd ludzi za Mną! Odtąd ludzi 
będziesz łowił”.będziesz łowił”.

Od tego pierwszego Od tego pierwszego 
spotkania upłynęło spotkania upłynęło 
sporo czasu i wydarzyło sporo czasu i wydarzyło 
się wiele. Przecież to się wiele. Przecież to 
Piotr szedł za Jezusem Piotr szedł za Jezusem 
w Wielki Czwartek. w Wielki Czwartek. 
Trzykrotnie zaparł Trzykrotnie zaparł 
się Go na dziedzińcu się Go na dziedzińcu 
arcykapłana. Załamał arcykapłana. Załamał 
się. Nie poszedł pod się. Nie poszedł pod 
krzyż w Wielki Piątek.krzyż w Wielki Piątek.

T e r a z T e r a z 
Z m a r t w y c h w s t a ł y Z m a r t w y c h w s t a ł y 
czeka na niego na czeka na niego na 
tym samym mie-tym samym mie-
jscu, aby naprawić jscu, aby naprawić 
to, co apostoł zepsuł to, co apostoł zepsuł 
w Wielki Czwartek. w Wielki Czwartek. 
Trzy razy się zaparł, Trzy razy się zaparł, 

mówiąc: „Nie znam mówiąc: „Nie znam 
tego Człowieka!”. A tego Człowieka!”. A 
teraz Chrystus trzy teraz Chrystus trzy 
razy pyta go: „Czy razy pyta go: „Czy 
ty Mnie kochasz?”. ty Mnie kochasz?”. 
Nikomu innemu nie Nikomu innemu nie 
postawił tego pytania. postawił tego pytania. 
„Czy ty Mnie kochasz „Czy ty Mnie kochasz 
więcej niż ci?”. A obok więcej niż ci?”. A obok 
stali inni apostołowie, stali inni apostołowie, 
a wśród nich Jan, który a wśród nich Jan, który 
nie tylko się nie zaparł, nie tylko się nie zaparł, 
ale wędrował za Mis-ale wędrował za Mis-
trzem aż na szczyt trzem aż na szczyt 
Golgoty, podtrzymując Golgoty, podtrzymując 
Jego Matkę. Był to Jego Matkę. Był to 
bardzo trudny egzamin bardzo trudny egzamin 
dla Piotra. Ale też dla Piotra. Ale też 
wielkie było zadanie, wielkie było zadanie, 
które Mistrz chciał mu które Mistrz chciał mu 
powierzyć. Piotr trzyk-powierzyć. Piotr trzyk-
rotnie odpowiedział: rotnie odpowiedział: 
„Tak, Panie, Ty wiesz, „Tak, Panie, Ty wiesz, 
że Cię kocham”. Już że Cię kocham”. Już 
nie zapewniał o swej nie zapewniał o swej 
wierności jak w Wiec-wierności jak w Wiec-
zerniku. Teraz był zerniku. Teraz był 
pewien, że Chrystus pewien, że Chrystus 
wszystko wie, tak jak wszystko wie, tak jak 
wszystko wiedział, gdy wszystko wiedział, gdy 
w czasie świętej uczty w czasie świętej uczty 
zapowiadał: „Zanim zapowiadał: „Zanim 
kur dwakroć zapieje, kur dwakroć zapieje, 
trzykroć się Mnie trzykroć się Mnie 
zaprzesz”. „Ty wiesz, zaprzesz”. „Ty wiesz, 
że Cię kocham!” Gdy że Cię kocham!” Gdy 

Jezus to usłyszał, ofic-Jezus to usłyszał, ofic-
jalnie i uroczyście jalnie i uroczyście 
powtórzył Piotrowi powtórzył Piotrowi 
te same słowa, które te same słowa, które 
wypowiedział na wypowiedział na 
samym początku: samym początku: 
„Pójdź za Mną!”. Oto „Pójdź za Mną!”. Oto 
ponowne powołanie ponowne powołanie 
Piotra. Pójdzie on za Piotra. Pójdzie on za 
Mistrzem wiernie do Mistrzem wiernie do 
końca, pamiętając o końca, pamiętając o 
bolesnych lekcjach, bolesnych lekcjach, 
które już miał za sobą. które już miał za sobą. 
Pójdzie aż na Wzgórze Pójdzie aż na Wzgórze 
Watykańskie, by Watykańskie, by 
świadczyć o Mistrzu i świadczyć o Mistrzu i 
o swej miłości do Nie-o swej miłości do Nie-
go. Tam zobaczy pal i go. Tam zobaczy pal i 
belkę swojego krzyża. belkę swojego krzyża. 
Tam podzieli los swo-Tam podzieli los swo-
jego Pana. W historii jego Pana. W historii 
Piotra jest coś z tajem-Piotra jest coś z tajem-
nicy naszego życia. nicy naszego życia. 
Wcześniej czy później Wcześniej czy później 
Chrystus, powierzając Chrystus, powierzając 
nam trudne zadanie, nam trudne zadanie, 
zapyta: „Czy kochasz zapyta: „Czy kochasz 
Mnie?”. Zaczeka na Mnie?”. Zaczeka na 
naszą odpowiedź. naszą odpowiedź. 
Trzeba być przygotow-Trzeba być przygotow-
anym na ten moment. anym na ten moment. 
Wówczas odpowiedź Wówczas odpowiedź 
będzie łatwa. To pr-będzie łatwa. To pr-
zygotowanie trwa. zygotowanie trwa. 
Czasem przez trudne Czasem przez trudne 
życie; bywa, że życie; bywa, że 

również przez upadki. również przez upadki. 
Jeśli jednak nieus-Jeśli jednak nieus-
tannie doskonalimy tannie doskonalimy 
miłość do Boga i ludzi, miłość do Boga i ludzi, 
nawet upadki nie są w nawet upadki nie są w 
stanie jej zniszczyć. stanie jej zniszczyć. 
Nawet grzechy nie Nawet grzechy nie 
potrafią zniszczyć zau-potrafią zniszczyć zau-
fania, jakim Bóg nas fania, jakim Bóg nas 
darzy, bo On nas ko-darzy, bo On nas ko-
cha i czeka na nasze cha i czeka na nasze 
wyznanie miłości. W wyznanie miłości. W 
dziejach Piotra została dziejach Piotra została 
ukazana potęga zła i ukazana potęga zła i 
ogrom słabości, z którą ogrom słabości, z którą 
mamy do czynienia mamy do czynienia 
w Kościele. Piotro-w Kościele. Piotro-
wi na początku jego wi na początku jego 
misji Jezus przekazał misji Jezus przekazał 
taką wiadomość: taką wiadomość: 
musisz pamiętać, że musisz pamiętać, że 
najważniejsza jest najważniejsza jest 
miłość, jaką Mnie miłość, jaką Mnie 
darzysz, i miłość, z darzysz, i miłość, z 
jaką podejdziesz do jaką podejdziesz do 
moich owiec. „Paś”, moich owiec. „Paś”, 
a nie wykorzystuj, a nie wykorzystuj, 
nie rań, nie nakładaj nie rań, nie nakładaj 
ciężarów, nie niszcz, ciężarów, nie niszcz, 
nie gorsz! „Paś owce nie gorsz! „Paś owce 
moje!” Nie zapomnij, moje!” Nie zapomnij, 
że są moje! Nie twoje że są moje! Nie twoje 
– moje! Nie jesteś ich – moje! Nie jesteś ich 
właścicielem. To nie właścicielem. To nie 
twoja owczarnia. Jesteś twoja owczarnia. Jesteś 
tylko najętym paster-tylko najętym paster-

zem moich owiec. Ow-zem moich owiec. Ow-
czarnia Chrystusa to czarnia Chrystusa to 
dom rodzinny. Każdej dom rodzinny. Każdej 
matce, każdemu ojcu matce, każdemu ojcu 
Jezus stawia pyt-Jezus stawia pyt-
anie: „Czy kochasz anie: „Czy kochasz 
Mnie?”. A jeśli usłyszy Mnie?”. A jeśli usłyszy 
odpowiedź: „Tak, odpowiedź: „Tak, 
Panie”, powierza im Panie”, powierza im 
swe owce i mówi: „Paś swe owce i mówi: „Paś 
owce moje”. Dzieci owce moje”. Dzieci 
nie są własnością rod-nie są własnością rod-
ziców. Są własnością ziców. Są własnością 
Boga. On tylko na Boga. On tylko na 
kilkanaście lat oddał kilkanaście lat oddał 
je w ich ręce, aby tro-je w ich ręce, aby tro-
szczyli się o ich życie. szczyli się o ich życie. 
Odpowiedz i a lność Odpowiedz i a lność 
to wielka. Parafia to to wielka. Parafia to 
owczarnia Jezusa, owczarnia Jezusa, 
a kapłan w niej to a kapłan w niej to 
pasterz odpowiedzi-pasterz odpowiedzi-
alny za życie duch-alny za życie duch-
owe Chrystusowych owe Chrystusowych 
owiec. Kościół to owiec. Kościół to 
owczarnia oparta na owczarnia oparta na 
prawie miłości pas-prawie miłości pas-
terzy do Chrystusa i terzy do Chrystusa i 
Jego owiec. O nieus-Jego owiec. O nieus-
tanne doskonalenie tanne doskonalenie 
tej miłości należy się tej miłości należy się 
modlić, i to często.                                                                                                                   modlić, i to często.                                                                                                                   
Fr BogdanFr Bogdan

                  Fr Bogdan                  Fr Bogdan
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Drodzy Parafianie!                                                                                                                                     
W miniony czwartek 
weszliśmy w drugą 
fazę zwalczania epi-
demii Coronovirusa 
Covid-19, która potrwa 
do 9 lipca. W związku z 
tym Rząd UK pozwolił 
nam na otwarcie 
naszych kościołów 
ale tylko na modlitwę 
prywatną i adoracje 
Najświętszego Sakra-
mentu w tabernaku-
lum. Miejsca dla 
wiernych w kościele 
będą oznakowane z 
zachowaniem dwu-
metrowej odległości. 
Przy wejściu do 

kościoła będą można 
zdezynfekować ręce 
i założyć maseczkę 
w którą każdy pow-
inien się zaopatrzyć. 
Będziemy wchodzić 
do kościoła wejściem 
głównym natomiast po 
skończonej modlitwie 
będziemy opuszczać 
kościół wyjściem boc-
znym. Ubikacje w 
kościele będą jeszcze 
zamknięte. Nasza 
świątynia w czasie dru-
giej fazy będzie otwarta 
w następujące dni: 
środy i piątki od godz. 
11:00 do 1:00pm, nato-
miast w czwartki od 

godz. 5:00 do 7:00pm. 
W tym czasie będzie 
także możliwość 
spowiedzi świętej. W 
dalszym ciągu pozo-
staje ważną sugestia 
żeby osoby powyżej 
70 roku życia lub z 
dolegliwościami zd-
rowotnymi jeszcze nie 
korzystały z tych wiz-
yt w kościele. Mamy 
nadzieję i o to się też 
módlmy, żebyśmy 
w następnej fazie 
zwalczania (trzeciej) 
Covid-19 mogli już 
celebrować public-
znie Msze św. dla 
wiernych w kościele. 

Pamiętajmy żeby to 
mogło się stać już teraz 
musimy się stosować 
do wytycznych, które 
zostaną nam udzielone 
przez woluntari-
uszy przy wejściu do 
kościoła.  Proszę, aby 
śledzić nasz biuletyn 
weekendowy każdego 
tygodnia na naszej 
stronie parafialnej 
odnośnie dalszych in-
formacji związanych 
z serwisami w naszej 
świątyni. List bardziej 
szczegółowy Cano-
na Stevena odnośnie 
otwarcia naszego 
kościoła można 

znaleźć w sekcji 
gdzie są biuletyny 
parafialne. Dziękuje 
za Wasze zrozum-
ienie naszych próśb 
co do przestrzega-
nia restrykcji sani-
tarnych, ale to jest 
dla naszego dobra i 
zdrowia nas wszyst-
kich. Szczęść Boże,                                                                                                                                            
                                                                 

Fr Bogdan

Otwarcie naszego kościoła         
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Piotr to Szymon 
(Symeon). Pan Jezus 
zmienił mu imię na Pi-
otr przy pierwszym 
spotkaniu, gdyż miało 
ono symbolizować jego 
przyszłe powołanie. 
Pochodził z Betsaidy, 
miejscowości położonej 
nad Jeziorem Geneza-
ret (Galilejskim). Był 
bratem św. Andrzeja, 
Apostoła, który Szymona 
przyprowadził do Pana 
Jezusa niedługo po chr-
zcie w rzece Jordan, jaki 
Chrystus Pan otrzymał 
z rąk Jana Chrzciciela 
(Mt 10, 2; J 1, 41). To, że 
Chrystus Pan zetknął się z 
Andrzejem i Szymonem 
w pobliżu rzeki Jordan, 
wskazywałoby, że obaj 
bracia byli uczniami św. 
Jana (J 1, 40-42). Ojcem 
Szymona Piotra był Jona 
(lub Jan), rybak galile-
jski. Kiedy Chrystus Pan 
włączył Piotra do grona 
swoich uczniów, ten nie 
od razu przystał do Pana 
Jezusa, ale nadal trudnił 
się pracą rybaka. Dopiero 
po cudownym połowie 
ryb definitywnie został 
przy Chrystusie w charak-
terze Jego ucznia wraz ze 
swoim bratem, Andrze-
jem (por. Łk 5, 1-11). 
Jezus bardzo wyraźnie 
wyróżniał Piotra wśród 
Apostołów. Piotr był 
świadkiem - wraz z Janem 
i Jakubem - wskrzeszenia 
córki Jaira , przemienienia 
na górze Tabor i modlitwy 
w Getsemani. Kiedy Je-
zus zapytał Apostołów, za 
kogo uważają Go ludzie, 

otrzymał na to różne 
odpowiedzi. Kiedy zaś 
rzucił im pytanie: “A wy 
za kogo Mnie uważacie?” 
- usłyszał z ust Piotra wyz-
nanie: “Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Boga żywego”. Za 
to otrzymał w nagrodę 
obietnicę prymatu nad 
Kościołem Chrystusa: 
“Błogosławiony jesteś, 
Szymonie, synu Jony. 
Albowiem ciało i krew 
nie objawiły ci tego, lecz 
Ojciec mój, który jest 
w niebie. Otóż i Ja tobie 
powiadam: Ty jesteś Pi-
otr (czyli skała), i na tej 
skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne 
go nie przemogą. I tobie 
dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokol-
wiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w nie-
bie, a co rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane 
w niebie” (Mt 16, 18-
19). Przed odejściem do 
nieba Pan Jezus zlecił Pi-
otrowi najwyższą władzę 
pasterzowania nad Jego 
Apostołami i pozostałymi 
wiernymi wyznawcami (J 
21, 15-19). Apostołowie 
od początku podjęli te 
słowa i uznali w Piotrze 
pierwszego spośród sie-
bie. We wszystkich wyka-
zach apostolskich Piotr 
jest zawsze stawiany na 
pierwszym miejscu. Pis-
ma Nowego Testamentu 
wymieniają go 150 razy. 
Piotr pierwszy przem-
awia do tłumu w dzień 
Zesłania Ducha Świętego 
i pozyskuje sporą liczbę 
pierwszych wyznaw-

ców (Dz 2, 14-36). 
Zakłada pierwszą gminę 
chrześcijańską w Jero-
zolimie i sprawuje nad 
nią władzę sądowniczą 
(Dz 5, 1-11). Na Soborze 
apostolskim Piotr jako 
pierwszy przemawia i 
decyduje, że należy iść 
także do pogan, a od naw-
róconych z pogaństwa nie 
należy żądać wypełniania 
nakazów judaizmu, 
obowiązujących Żydów. 
Piotr udał się także do 
Antiochii, gdzie założył 
swoją stolicę (Ga 2, 11-
14). Stamtąd podążył do 
Małej Azji i Koryntu (2 P 
1, 1), aby wreszcie osiąść 
na stałe w Rzymie. Tu 
poniósł śmierć męczeńską 
za panowania cesarza 
Nerona ok. 64 roku, 
umierając na krzyżu, 
jak mu to zapowiedział 
Chrystus (J 21, 18-19). 
Miał być ukrzyżowany 
na wzgórzu watykańskim 
głową w dół na własną 
prośbę, gdyż czuł się 
niegodnym umierać na 
krzyżu jak Chrystus. Ce-
sarz Konstantyn Wielki 
wystawił ku czci św. Pi-
otra nad jego grobem 
bazylikę. Paweł urodził 
się w Tarsie ok. 8 roku 
po narodzeniu Chrystusa. 
Jego rodzina chlubiła się, 
że pochodziła z rodu Be-
niamina, co także i Paweł 
podkreślał z dumą (Rz 
11, 1). Rodzina Szawła 
należała do faryzeuszów - 
najgorliwszych patriotów 
i wykonawców prawa 
mojżeszowego (Dz 23, 
6). Uczył się rzemiosła 

- tkania płótna nami-
otowego. Po ukończeniu 
miejscowych szkół - a 
trzeba przyznać, że Paweł 
zdradza duże oczytanie 
(por. Tt 1, 12) - w wieku 
ok. 20 lat udał się Apostoł 
do Palestyny, aby w Jero-
zolimie “u stóp Gama-
liela” pogłębiać swoją 
wiedzę skrypturystyczną 
i rabinistyczną (Dz 
22, 3). Nie znał Jezu-
sa. Wiedział jednak o 
chrześcijanach i szczerze 
ich nienawidził, uważając 
ich za odstępców i 
odszczepieńców. Gdy 
Szaweł był blisko 
murów Damaszku, aby 
pojmać tamtejszych 
chrześcijan, spotkał go 
Chrystus, powalił na 
ziemię, oślepił i w jed-
nej chwili objawił mu, że 
jest w błędzie; że nauka, 
którą on tak zaciekle 
zwalczał, jest prawdziwą; 
że chrześcijaństwo jest 
wypełnieniem obietnic 
Starego Przymierza; że 
Chrystus nie jest byna-
jmniej zwodzicielem, ale 
właśnie tak długo oczeki-
wanym i zapowiadanym 
Mesjaszem. Po swoim 
nawróceniu Szaweł został 
ochrzczony przez Anani-
asza, któremu Chrystus 
polecił to w widzeniu 
(Dz 9, 10-18). Po chr-
zcie Szaweł rozpoczął 
nową erę życia: głoszenia 
Chrystusa. Udał się do 
Damaszku gdzie przez 
3 lata nawracał jego 
mieszkańców. Stamtąd 
Barnaba wyprowadził 
Pawła na szerokie 
pola. Razem udali się 
do Antiochii, gdzie 
chrześcijaństwo zapuściło 
już korzenie. Tamtejszej 
gminie nadali niezwykły 
rozwój przez to, że kiedy 
wzgardzili nimi Żydzi, 
oni udali się do pogan. Ci 
z radością przyjmowali 
Ewangelię. Od tej pory 
Paweł rozpoczyna swoje 
cztery wielkie podróże. 
Wśród niesłychanych 
przeszkód tak natury 
fizycznej, jak i moral-
nej, prześladowany i 

męczony, przemierza ob-
szary Syrii, Małej Azji, 
Grecji, Macedonii, Italii i 
prawdopodobnie Hiszpa-
nii, zakładając wszędzie 
gminy chrześcijańskie 
i wyznaczając w nich 
swoich zastępców. 
Oblicza się, że w swoich 
czterech podróżach, 
wówczas tak bardzo 
wyczerpujących i niebez-
piecznych, Paweł pokonał 
ok. 10 tys. km dróg mor-
skich i lądowych. Aresz-
towany został w Jero-
zolimie w 60 r. Kiedy 
namiestnik zamierzał 
wydać Pawła Żydom, 
ten odwołał się do ce-
sarza. Przebywał jednak 
w więzieniu w Ceza-
rei Palestyńskiej ponad 
dwa lata, głosząc i tam 
Chrystusa. W drodze do 
Rzymu statek wiozący 
więźniów rozbił się u 
wybrzeży Malty. Na 
wyspie Paweł spędził 
trzy zimowe miesiące, w 
czasie których nawrócił 
mieszkańców. W Rzymie 
także jakiś czas spędził 
jako więzień, aż dla braku 
dowodów winy został 
wypuszczony na wolność. 
Ze swojego więzienia 
w Rzymie Paweł wysłał 
szereg listów do poszc-
zególnych gmin i osób. 
Po wypuszczeniu na 
wolność zapewne udał się 
do Hiszpanii (Rz 15, 24-
25), a stamtąd powrócił 
do Achai. Ok. 67 (lub 66) 
roku Paweł poniósł śmierć 
męczeńską w Rzymie na 
Aquae Silviae za Bramą 
Ostyjską . Po edykcie 
cesarza Konstantyna 
Wielkiego (313) ciało św. 
Piotra przeniesiono do 
Watykanu, a ciało św. 
Pawła na miejsce jego 
męczeństwa, gdzie ce-
sarz wystawił ku jego czci 
bazylikę pod wezwaniem 
św. Pawła. Uroczystość 
świętych Apostołów wy-
pada w poniedziałek 29 
czerwca, ale Episkopat 
Szkocji zarządził żeby 
tę celebrację przenieść 
na niedzielę 28 czerwca.                                                                                                                                         
                          Fr Bogdan  

Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła

Prayers
In your charity, please pray for the repose of the souls of those 
who have died recently and for all whose anniversaries occur about this time.

ANNIVERSARIES: Muldownie Family intention

Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.



Dunkeld News
The new edition of Dunkeld 

News, the quarterly newsletter 
of Bishop Stephen Robson, has 
been published online. 

Printed copies will NOT be 
available at church doors - but 
you can order a FREE printed 
copy online - postage charges 
apply. Downloads are FREE.

Deacon Len’s short 
guide touches this 

Congratulations to the girls and boys and staff
at St John’s Academy who celebrated 
the end of the school year with their 

Online Awards Ceremony
Please keep them all in your prayers as

they prepare for re-opening in the new term

https://www.st-johnsacademy.org.uk/s1-6-awards-ceremony-2020/

FEAST DAYS 
THIS WEEK

Tuesday 30th June
First Martyrs of the 

See of Rome

Friday 3rd July

St Thomas
the Apostle

Saturday 4th July

St Elizabeth
of Portugal


