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.

28th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 10th October 2021
May Our Lady of the Rosary bestow her motherly love and peace to all!
Responsorial Psalm: Fill us with your love that we may rejoice.
Change
Observing the seasons is a reminder
that life's only constant is change,
and if you're staying the same,
you're dying
you're falling
you're fading
like ink soaked by spilled water unrecognizable, incomprehensible,
and erased from the book of life.
Open your eyes to the marvel around you.
Join in the song and dance of the living.
Approach the floor with enthusiasm
when life undoubtedly changes beat.
Just be ready to adjust the rhythm of your feet.
Remember it's not the fittest who survive
but the most adaptable.
The only constant of life is change,
and if you're staying the same,
you're dying.
“A Voice in the Wilderness – A Chapbook of Poems about God”- Justin Farley

Prayer and fidelity to our holy Faith give the solid ground on which to stand
amidst these changes. There is no problem, no matter how difficult it is, whether
temporal or above all spiritual, the personal life of each one of us, of our families,
that cannot be solved by the Rosary.
As restrictions are eased, please continue to be considerate in your use of the church
and be aware that others may not be comfortable as you may be.
Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion.

RECENTLY DEAD: Rosaleen Mournian, Brian Keown, Jo Kendall, Wyn McCabe,
Gavin Patrick & Sally Rodgers
ANNIVERSARIES: James Muldownie, Charlie Muldownie & Sheelah Melville
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 11th October – St John XXIII –7.00pm
Tuesday 12th -10am & 7.00pm

Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 13th -8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s
Thursday 14th–10am
Friday 15th-St Teresa of Ávila-10am
Saturday 16th –St Margaret Mary Alacoque-8am (St Mary Magdalene’s)

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.
We are very conscious of, and extremely grateful for the continued generosity of so many of
our parishioners. Many of our parishioners now choose to give by other means than the
basket. The physical offering has a symbolic value however nobody must ever feel awkward
if the basket passes them by because of their choice to give by other means.

There will be a second Collection for Missio on Sunday 24th October
May Mary, the first missionary disciple, increase in all the Baptised the desire
to be salt and light in our lands (cf St Matthew 5:13-14)
There will be an opportunity for Confessions and Holy Mass and prayer for the
Italian Community on Wednesday 27th October at 12noon in St John’s.
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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Odcinanie pępowiny
Nikogo to nie dziwi, że po dziewięciu miesiącach
dziecko porzuca łono matki. Gdyby pozostało jeszcze
na dziesiąty miesiąc, obumarłoby i zapewne matka
też umarłaby w bólach. Nikogo nie dziwi także to, że
w chwili zawarcia małżeństwa porzuca się własną
rodzinę, by założyć nową. Gdy syn nie przestaje być
synem dla mamusi, a jednocześnie sam staje się już
mężem i ojcem, to wszyscy wiedzą, czym to grozi.
Scenariusze rozwodowe są podobne. Dlaczego więc
miałoby nas dziwić, że potrzeba porzucić ten świat,
by wybrać nowy? Ten świat jest łonem dla ludzkiej duszy, i pewnego dnia usłyszmy od Jezusa takie
same słowa jak ów bogaty młodzieniec. Był moralnie szlachetny, ale zabrakło mu mądrości i odwagi w
przyjęciu ciosu miecza słowa Bożego, który odcina nas od pępowiny wiążącej ze światem. Świat jest
dla nas środowiskiem dojrzewania do wieczności, ale nie celem! Piotr, człowiek jak najbardziej
osadzony w realiach tego świata, mówi, że porzucił wszystko dla Jezusa. Porzucić, nie znaczy nie
posiadać już żadnego kontaktu. Dziecko, wychodząc z łona matki, zostaje od niej odcięte, ale przecież
nie oznacza to braku kontaktu z matką. Można nawet powiedzieć, że po narodzinach jego kontakt z
matką jest doskonalszy. Podobnie o wiele doskonalsze relacje wiążą nas ze światem, gdy go
porzucamy w sensie ewangelicznym. Otrzymujemy stokroć lepszą relację do ludzi i do rzeczy, do
uczuć, do własnej woli, a wreszcie do samego Boga. Porzucenie jest uwolnieniem się od zależności,
rozwiązaniem emocjonalnej symbiozy, dowodem wolności, wyniesieniem ponad to, co wcześniej dla
nas było dominujące, jest więc drogą uwznioślenia ludzkiej natury. Bogaty młodzieniec nie zauważył,
że lęk przed porzuceniem czegokolwiek doprowadził go do tego, że odszedł smutny, porzucając Boga.
Zapewne nigdy już nie odzyskał radości i szczęścia. Porzucił Boga, nie potrafiąc porzucić tego, co
ubóstwiał. Dopóki nie spotkał Jezusa, nawet nie był świadomy, że jest w jego wnętrzu smutek
istnienia. Wszelkie dobro, którego nie potrafimy się wyrzec, zatrzymuje nas w rozwoju, czyni nas
złośliwymi i zasmuconymi bankrutami istnienia. Chwila, w której nie zajmujesz się Bogiem, jest już
chwilą, w której zajmuje się tobą szatan. Rada Jezusa, aby porzucić wszystko dla Niego, zawsze będzie
niezrozumiała dla tych, którzy nie chcą porzucić niczego. Będzie zawsze zrozumiała dla tych, którzy
chcą coś porzucić. Bóg jest absurdalny dla głupców i niezrozumiały dla tych, którym mądrość pomyliła
się z przebiegłością. Począwszy od Ewagriusza z Pontu, każdy spowiednik mający wgląd w ludzkie
sumienia wie, że niezdolność do wyrzeczenia, czyli chciwość, jest też niezdolnością do przebaczania i
do przyjmowania przebaczenia Bożego. Być może dlatego w greckim języku owo opuszczenie AFIMI, o
którym mówił św. Piotr, jest tym samym słowem, które oznacza też przebaczenie, czyli puszczenie w
niepamięć krzywdy. Cóż może być bardziej smutnego niż człowiek, który trzyma się wszystkiego
oprócz Boga?
Fr Bogdan SDS
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.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po
zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm.
Msza św. po polsku w tygodniu
Zapraszamy na Polską Mszę św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00 pm. Po Mszy św. Różaniec przez
cały miesiąc Październik. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św.
Październik miesiącem modlitwy różańcowej
Przed nami październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, modlitwie prostej,
a zarazem kompletnej pod każdym względem. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje
modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie. Papież Leon XIII widział
w różańcu “skrót całej religii chrześcijańskiej” i “streszczenie całej Ewangelii”. Słowo „różaniec”
pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Ilekroć odmawiamy różaniec,
ofiarowujemy Matce Bożej pęk róż – wieniec najpiękniejszych modlitw połączonych z medytacją nad
najpiękniejszymi tajemnicami. Różaniec jest potężną bronią do zwalczania zła niewiary i
niemoralności. Błogosławiony Kardynał Newman powiedział: „Wielka moc różańca polega na tym, że
przekłada on wiarę na modlitwę. Naturalnie wiara jest w jakimś sensie modlitwą i wielkim aktem
hołdu oddawanego Jezusowi, różaniec sprawia jednak, że rozmyślamy nad wielką prawdą Jego życia i
śmierci, którą ukazuje naszym sercom zupełnie z bliska. Bywa, że nawet chrześcijanie, chociaż znają
Boga, boją się Go, a nawet Go nie kochają. Siła różańca leży w szczególnym sposobie, w jaki pozwala
on rozważać wspomniane tajemnice. Skoro całe nasze myślenie o Chrystusie spotyka się w nim z
myśleniem Jego Matki, w związkach pomiędzy Matką i Synem ukazuje się nam Święta Rodzina, dom,
w którym Bóg żył swą nieskończoną Miłością”. Różaniec składa się z czterech części, a każda z tych
części – z pięciu tajemnic. Cztery części różańca to:
Część radosna – odmawia się w poniedziałek i sobotę
Część światła – odmawia się w czwartek
Część bolesna – odmawia się we wtorek i piątek
Część chwalebna – odmawia się w środę i niedzielę
Tajemnice radosne:

Tajemnice bolesne:

1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodziny Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Jezusa w świątyni

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice światła:

Tajemnice chwalebne

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Wesele w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i
zachęcanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha św.
4. Wniebowzięcie Maryi
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i
ziemi
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