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.

29th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 17th October 2021
May Our Lady of the Rosary bestow her motherly love and peace to all!
Responsorial Psalm: May your love be upon us, O Lord, as we place all our
hope in you.
Next weekend, at His Holiness Pope Francis’ invitation, Catholics in parishes
all over the world will be asked to contribute to a special collection for the
Pontifical Mission Societies (PMS)—his official charity for overseas mission—
during World Mission Sunday. This year, the theme is “We cannot remain silent
about what we have seen and heard.” (Acts 4:20) That is to say, everything we
have received from the Lord is meant to be put to good use and freely shared
with others. World Mission Sunday offers you the chance to support
missionaries and the Church in proclaiming the Gospel throughout the world,
particularly where the Church is young or poor, and remind us of the
revitalising mission that is at the heart of our faith. The World Mission
Sunday collection ensures the work and service of the Mission Church, as it
supports priests, religious and lay leaders who offer the Lord’s mercy and
concrete help to the most vulnerable communities in the Pope’s missions. Your
donations and prayers make a vital difference to our work in mission countries
and territories and are an effective way by which you can support the universal
Church.
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.

PACT are supporting plans for a Renew Wellbeing café in the City Centre to
support people suffering from poor mental health. Meetings to be held in the
Methodist Church on Monday mornings and Thursday afternoons. Initial
training sessions will be on Monday 25th October (10am-1pm) and Thursday
28th October (1.30-4.30 pm). If you are interested in becoming a volunteer for
this ecumenical project, please contact James Gill by e-mail (jamesandsheena.gill@virgin.net) before Friday 22nd October, if possible.

RECENTLY DEAD: Mosignor Peter Smith, Canon Alistair Mason Doyle, Paul Merron,
Paul Winskul & Mary Roarty
ANNIVERSARIES: Johnny Scott & Jean Mulholland
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 18th October – St Luke –7.00pm
Tuesday 19th -10am & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 20th -8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s
Thursday 21st–10am
Friday 22nd-10am & 7.00pm (Polish)
Saturday 23rd -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.

This week we paid the annual insurance premiums for our church buildings.
St John’s: £3153.98 & St Mary Magadalene’s: £1505.05
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.
Praise to you Father of our Lord Jesus Christ
the source of all consolation and hope.
Be the refuge and guardian of all
who suffer from abuse and violence.
Comfort them and send healing
for their wounds of the body, soul and spirit.
Help us all and make us one with you
in your love for justice
as we deepen our respect for the dignity of every human life.
Giver of peace, make us one in celebrating
your praise, both now and forever.
We ask this through Christ our Lord.
Amen. (From the Diocese of Northampton)
The Provincial of the Redemptorists asked me to pass on the following statement. “As a
Congregation we are deeply shocked to learn of the behaviour for which Thomas MacCarte
has been sentenced. Our thoughts are with those who have had the courage to speak out and
with all those who have been impacted by these events”.
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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17 Październik 2021 – XXIX Niedziela
Zwykła „B”
Ma się plecy!
W

naszym świecie mówi się, że ktoś ma plecy, kiedy
może dużo załatwić dla siebie dzięki komuś innemu.
W świecie Boga jest zupełnie odwrotnie. Jezus jest
arcykapłanem, ale też sługą cierpiącym,
zmiażdżonym i udręczonym, dźwigającym nasze
nieprawości, jak służący, który idzie za panem z
bagażami wypełnionymi jego brudnymi ubraniami.
Bóg stał się sługą, aby ludzie stali się panami
wieczności. Każdy, kto chce panować w wieczności,
na tym świecie musi służyć, poświęcać się, dźwigać ciężary innych na plecach, pić to, co inni
„nawarzyli”. Ten, kto jest kimś na tym świecie, będzie niczym na tamtym. W Misznie jest napisane, że
zazdrość, pożądanie i pragnienie zaszczytów wypędzają człowieka nawet z tego świata. Służba jest
zaszczytem w świecie Boga. Owszem, nie czujemy wyniesienia, gdy się uniżamy, służąc Bogu i ludziom,
bo na tym świecie nie ma nagrody, która byłaby odpowiednia i w pełni gratyfikująca nasze
poświęcenie. Świat jest zbyt mały, by zmieścił taką nagrodę, więc jej tutaj nie doznajemy! Służba
Jezusa sięgnęła szczytu, kiedy dźwigał krzyż. Wtedy wziął za nas bagaż naszych grzechów na swoje
plecy, wykpiwany przez tych, których sumienia uwalniał od winy. Jezus też ma plecy. W naszym
świecie ma się plecy tylko dla znajomych, w świecie Boga Jezus służył swoimi plecami nawet wrogom!
Zapewnił im najlepsze stanowiska w niebie! Kim bowiem był Szaweł, kiedy prześladował chrześcijan?
Kim stał się dzięki biczowanym plecom Jezusa? Szczytem służby jest dać swoje życie na okup za
innych, i to umrzeć za tych, którzy nas zabijają. Taką służbę możesz znaleźć w swoim małżeństwie, gdy
zabijają cię słowa współmałżonka, a ty słowami modlitwy prosisz o jego zbawienie. Taką służbę
możesz znaleźć, gdy znosisz kogoś przykrego, zanosząc swoją ofiarę do Boga właśnie po to, by zanieść
na plecach modlitwy tę osobę do raju. Podobnie jak doznawanie dobra może uczynić nas złymi, tak
znoszenie zła czyni nas niekiedy dobrymi. Najpiękniejszą służbą jest taka, która nie zobowiązuje do
wdzięczności osoby, której czyni się dobro, czyli taka, w której lewica nie wie, co czyni prawica. Kiedy
kogoś informujemy, że za niego bardzo się modlimy, pozbawiamy się nagrody u Boga i zniewalamy
kogoś wdzięcznością. Nie dziwię się, że Jezus wspomina w tym kontekście o kielichu. To wskazuje na
związek z tajemnicą Eucharystii. Na każdej Mszy modlę się do Jezusa, aby moje ciało ukrył w swojej
Hostii. Modlę się też za tych, których imiona wypisał na moim ciele. To taka moja prywatna modlitwa
w duchu. Kiedyś na Mszy zdałem sobie sprawę, że tymi, których imiona noszę na swoim ciele, są
jedynie ci, którzy mnie jakoś zranili. Odczułem ulgę, wręcz szczęście. Oni nawet nie wiedzą, że się za
nich modlę, i to bardziej niż za tych, których kocham. Moje blizny serca to imiona tych, którzy zadali
mi rany. Nic tak bardzo jak Eucharystia nie daje szansy, by kochać nieprzyjaciół piękniejszą miłością niż
przyjaciół. To jest właśnie służba bliźnim, czyli tym, którzy bliźnimi stali się przez blizny.
Fr Bogdan SDS
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.

22 Października – Wspomnienie św. Jana Pawła II Wielkiego.
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów.
Rodzice nadali imię Karolowi na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga. Rodzina Wojtyłów
żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca - wojskowego urzędnika w Powiatowej
Komendzie Uzupełnień w stopniu porucznika. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola. 14 maja 1938
r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, następnie
wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał wraz
z ojcem w Krakowie. 18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Było to poważnym
ciosem dla młodego chłopaka, który w 21. roku życia pozostał zupełnie bez rodziny. Po śmierci ojca
Karol Wojtyła pozostał bez środków do życia. Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w zakładach
chemicznych Solvay w Krakowie. Współpracownicy wspominali później, że każdą przerwę w pracy
spędzał zatopiony w lekturze. W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy w Solvayu. W tym samym czasie rozpoczął w
konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już 1 listopada 1946 r.
kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. 15 listopada 1946 r. wyjechał do Rzymu, aby
kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. W roku 1956 objął
katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany
biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii. Przyjął wówczas, zgodnie z
obyczajem, jako hasło przewodnie swej posługi słowa Totus tuus (łac. "Cały Twój"); kierował je do
Matki Chrystusa. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą
krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. W nocy z 28 na
29 września 1978 roku po zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmarł papież Jan Paweł I. 14 października
rozpoczęło się więc drugie już w tym roku konklawe - zebranie kardynałów, mające wyłonić nowego
papieża. 16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita
krakowski, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Pontyfikat Jana
Pawła II trwał ponad 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła. 2 kwietnia 2005 r. o godz.
21.37 Jan Paweł II odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę
miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które sam ustanowił. Papież Franciszek dokonał
kanonizacji papieża-Polaka w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r., w Rzymie. Św. Janie
Pawle II – módl sie za nami!
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