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.

30th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 24th October 2021- Mission Sunday
May Our Lady of the Rosary bestow her motherly love and peace to all!
Responsorial Psalm: What marvels the Lord worked for us!
Indeed we were glad.
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. Thank you for your generosity.
Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 25th October – 7.00pm (NB from Monday November 08th this will change to
6.00pm to allow for choir practice at 7.00pm)
Tuesday 26th -10am & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 27th -8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s
Thursday 28th–St Simon & St Jude-10am
Friday 29th-10am & 7.00pm (Polish)
Saturday 30th -8am (St Mary Magdalene’s)

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.

Clocks go back 1 hour
RECENTLY DEAD: Sir David Anthony Andrew Amess
ANNIVERSARIES: Bishop William Andrew Hart, Bridget Duggan, Fr David Ward,
Margaret Baxter & Fr Anthony McCarthy
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Our Confirmation Service will be held on Wednesday 24th November at 7.00pm.
On Thursday 25th November at 7.00pm Bishop Robson would like to offer Holy Mass
for the repose of the soul of Mgr Hendry in St John’s at 7.00pm.

St Paul says, "The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory
which shall be revealed in us." (Rm. 8:18) Our faith teaches us that Christ has opened the gates
of Heaven to those who believe and take up their cross every day and follow him. Nevertheless,
despite our good intentions and many prayers, we are all conscious of our failings and
sinfulness. As we grow older and prepare for death, we are even more aware of our need for
God's mercy and forgiveness. St Benedict tells his monks in the Holy Rule that we should
always keep death before our eyes. As Catholics we firmly believe in the reality and truth of
Purgatory and of the need to pray for the dead. Indeed, that is the very purpose of a Requiem
Mass and of our many Mass intentions. Purgatory is not a place of punishment but of
purification; it is the antechamber or narthex, you could say, that leads up to the gates of Heaven
and "the glory which shall be revealed in us." It is the duty of every Christian to pray for the
souls in Purgatory, the Church Expectant, especially the souls that have been forgotten and
have no one to pray for them. It is the greatest act of charity. In Purgatory the souls of the
faithful departed are filled with joyful hope as their sins are washed away and their burdens
lifted. There their wedding garments are restored to their pristine beauty in anticipation of the
heavenly Bridegroom's call, inviting them to enter the Banquet of the Lamb, "Come, you
blessed of my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world."
(St Matt. 25:34)
Tuesday 2nd November 2021–All Souls
7.00am -St John’s
1.00pm-St Mary Magdalene’s
5.00pm -Polish Mass -St John’s
6.00pm-Adoration of the Blessed Sacrament
Confessions: 6.00pm-6.30pm
6.30pm Vespers for the Dead
before 7.00pm Mass in St John’s
“Remember, Lord, your servants who have gone before us marked with the sign of faith.
Grant to them and to all who sleep in Christ, a place of light and peace.”
Please pick up a NOVEMBER LIST.
There will be an opportunity for Confessions and Holy Mass and silent prayer for the Italian
Community on Wednesday 27th October at 12noon in St John’s.
At the beginning of November Fr Jude will move to Cupar with our good wishes and prayers.
Holy Mass on Wednesday in St Mary Magdalene’s after this week will be cancelled to allow
for the School Mass at 8.25am.
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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24 Październik 2021 – XXX Niedziela Zwykła „B”
Pod płaszczykiem…
Są prawdziwie ubodzy, ale i fałszywie. Jeśli jakaś
Cyganka, narkoman lub alkoholik obserwują twoją
twarz na ulicy, to starają się dostrzec tylko jedno: czy
uda im się wyłudzić choćby trochę grosza. Płaszczą się,
poniżają, czasem wymyślają niestworzone dramaty
wyciskające z nas krople współczucia i żebraczą
należność. Jeśli uda im się obudzić w tobie litość,
triumfują, bo wiedzą, że to się opłaciło. Mają wtedy
miny aktorów, którzy swoją grą doprowadzili
widownię do szlochu. Czy nie jest ślepotą, żyć tylko po
to, by stwarzać wokół siebie aurę litości, współczucia i pożałowania? Żyć tylko po to, by inni otaczali
mnie czułym wzrokiem, żebrać o każde spojrzenie zainteresowania, wyłudzać zainteresowanie
innych, domagać się wysłuchania i wyciskać z innych podziw nad wymyśloną tragedią, w którą się
samemu już wierzy! Być może taki styl życia jest jeszcze większą ślepotą niż bycie prawdziwie ślepym.
Istnieją ludzie, którzy nie potrafią o sobie mówić dobrze, bo wtedy straciliby zainteresowanie i
współczucie, ciągle wymyślają jakieś choroby lub problemy, kreują się na nieszczęśników i
pokrzywdzonych, bo dzięki temu zdobywają u innych efekt litości. Żyją pod płaszczykiem wyuczonych
i wyimaginowanych historii o sobie samych, ale prawdziwe „ja” ukrywa się nawet przed nimi samymi.
Jest w nas „ja” znane sobie i znane innym, jest również takie „ja”, które jest nieznane nam, ale za to
doskonale znane innym, wreszcie takie, które jest znane nam, ale za to ukryte przed innymi, i na
końcu takie „ja”, które nie jest przejrzyste ani dla nas, ani dla innych. Jezus, uzdrawiając człowieka,
pozwolił mu zrzucić całkowicie płaszcz, który był symbolicznym parawanem ukrywającym prawdę.
Widzieć to przede wszystkim być przejrzystym dla Boga, dla siebie i dla innych. Lęk przed
pominięciem i utratą znaczenia w oczach innych sprawia, że z dnia na dzień ukrywamy się w coraz
bardziej paradoksalny sposób: odsłaniając w sobie historie wzbudzające politowanie. W końcu
stajemy się tak skryci, że samych siebie nie widzimy, choć wszyscy nas już dostrzegają. To jest szczyt
ślepoty. Zaryzykowałbym interpretację, że niewidomy Bartymeusz, zrzucając płaszcz, zerwał z taką
postawą wymuszania litości u innych i zaryzykował życie w przejrzystości. Jeśli nawet tak nie było, to
wydarzenie to jest na pewno symboliczną manifestacją takiej sytuacji. Przestał udawać. Jezus
uzdrowił go w sposób najpełniejszy i subtelny. Zadając mu pytanie, czego on tak naprawdę pragnie,
zmusił go do zdefiniowania swego kalectwa. Nie powiedział mu: jesteś ślepy! Pragnął, by Bartymeusz
sam siebie określił. Niekiedy powiedzenie komuś prawdy w oczy sprawia, że jeszcze bardziej on staje
się zakłamany i jeszcze bardziej się ukrywa, i jeszcze usilniej się usprawiedliwia albo wyszukuje
argumentów umacniających go w chorej pozycji do świata, Boga i niego samego. Najlepiej, jeśli
człowiek sam stanie się odkrywcą swojego zamaskowania, bo wtedy najczęściej z nim zrywa.
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.
Listopad – Msze „Wypominkowe” za Zmarłych
Nasz katechizm katolicki wyliczając „Uczynki miłosierne
co do duszy” jako ostatni uczynek miłosierdzia wylicza:
„Modlić się za żywych i zmarłych”. Tak więc modlitwa za
zmarłych to nasz ludzki obowiązek, to nasze
chrześcijańskie zadanie. Miesiąc listopad jest tym
miesiącem kiedy to oddajemy cześć naszym drogim
zmarłym, kiedy przywołujemy ich w naszej pamięci i
ciągle chcemy z serca im podziękować za to wszystko co
dla nas uczynili będąc częścią naszego ziemskiego życia.
Są to często nasi rodzice, rodzeństwo, nasi kochani
dziadkowie, czy sąsiedzi, przyjaciele, a może nasi pełni poświęcenia nauczyciele czy księża z rodzinnej parafii.
Nawet trudno ich wszystkich wyliczyć. My ciągle jeszcze mamy wobec nich tak wielki dług wdzięczności za
wszystko co dzisiaj dzięki nim posiadamy, jakimi jesteśmy ludźmi. Niech ten zbliżający się miesiąc listopad
będzie naszym czasem, aby im za to wszystko podziękować. Tego długu często nawet nie potrafimy spłacić w
całości, bo nasze życie jest za krótkie. Dlatego najpiękniejszym darem wdzięczności dla nich wszystkich będzie
nasza modlitwa i ofiara Mszy św., która jest takim bukietem duchowych róż. Nie mamy innej możliwości jak
tylko poprzez ten duchowy dar pomóc im w osiągnieciu nieba i bycia z Bogiem w wieczności. Nasza parafia jak
co roku będzie ofiarować przez cały miesiąc listopad 30 Mszy św. za zmarłych poleconych w Waszych
„wypominkach”. Prosimy o zabranie ze sobą kart „wypominkowych”, wypisanie na nich imion i nazwisk Waszych
drogich zmarłych, włożenie tych kart do koperty wraz z ofiarą mszalną, oraz zwrócenie ich do jednego z księży
przed 1 listopada. Karty na „wypominki” znajdują się w przedsionku kościoła.

Cuda Modlitwy Różańcowej
Jednym z najbardziej znanych cudów modlitwy różańcowej jest cud w Hiroszimie. Na kilka miesięcy
przed zrzuceniem bomby atomowej przez lotnictwo USA w mieście tym pojawiło się dwóch mężczyzn,
głoszących konieczność nawrócenia, gdyż zbliża się nieuchronna katastrofa. Mówili także o
konieczności codziennego odmawiania różańca. Po ataku nuklearnym okazało się, że w mieście
pozostały nietknięte 2 budynki (wszystko inne było całkowicie zniszczone), w których przeżyli ludzie.
Mówili oni, że w nocy przed atakiem ukazał im się Anioł i zaprowadził ich do domów rodzin, które
posłuchały wezwania Maryi do odmawiania różańca. Należy dodać, że eksperci USA uznali, że
zjawisko to musiało mieć charakter nadprzyrodzony.
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