
 
 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.  

 

 
 
 

 

31st Sunday in Ordinary Time (Year B) – 31st October 2021                                          
Let the saints inspire you to intercede for the holy souls in purgatory! 

Throughout the ages the devotions, prayers, and practices of the Communion of Saints have 
been offered up on behalf of souls in purgatory, the Church Suffering. The saints ardent 

desire to intercede for the holy souls impelled them to pray ceaselessly for their eternal rest.   

Responsorial Psalm: I have you, Lord, my strength.

Thank you for responding to Missio Scotland’s World Mission Sunday Appeal last weekend.  
Together as a parish we raised £597 (St John’s) & £201. Your donations and prayers will go towards 
supporting the work of our missionaries worldwide. Furthermore, your example, like that of our 
missionaries all over the world, will serve as an inspiration to others to live out their Baptismal 
mission and play their part in the universal Church. Thanks to your generosity, Missio Scotland has 
been able to send much-needed funds totalling millions down throughout the years to support a great 
number of projects across the five continents. Thank you! 

Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
ALL SAINTS- 

Monday 01st November – 10am & 7.00pm (NB from Monday November 08th this will 
change to 6.00pm to allow for choir practice at 7.00pm) 

ALL SOULS-Tuesday 02nd                                                                                                                                  
7.00am -St John’s                                                                                                                             
10.00 -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  

Wednesday 03rd -8.25am (St John’s Academy) & 10am in St John’s                                                                                                                   
Thursday 04th–St Charles Borromeo-10am                                                                                          

Friday 05th-10am & 7.00pm (Polish) 
Saturday 06th -No Morning Mass  

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.25pm. 



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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PACT have planned the following activity to coincide with the COP26 Conference taking place in 
Glasgow next week. Thursday 4th November – 5.30pm. Prayers for the Planet (and the decision 
makers) – in the garden of North Church, Mill Street (but inside if wet). All welcome. 

RECENTLY DEAD: Agnes Malone                                                                                     
ANNIVERSARIES: Eileen Ryan, Rita Boner & Bridget Duggan                                                                                                    

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. 

There will be a second collection next weekend for The Society of the Divine Saviour – SDS 
(The Salvatorians) -The Founder of the Salvatorians, the Blessed Francis Mary of the Cross 
Jordan. Was born 16th June 1848, in Gurtweil, the archdiocese of Freiburg. At the age of 30, 
he was ordained a priest. In Rome he founded the Apostolic Teaching Society on 8th December 
1881, which eventually turned into a religious institute called the Society of the Divine Saviour. 
On 8th December 1888, with the help and participation of the Bl. Mary of the Apostles, he 
founded a female branch of the Assembly, called the Salvatorian Sisters. He died at the age of 
70 on 8th September 1918. He was beatified on 15 May 2021 in Rome. The Polish Province: 
Poland is amongst the 42 countries where Salvatorians are working. The Polish Province was 
founded in 1927, and has since grown to over 480 members, which is more than on-third of the 
total Society. It was 1968, that some Salvatorians were allowed to do mission work in Tanzania 
in East Africa. Since 1997, formation activities have been dynamically growing. The members 
of the Province are involved in the following apostolic works: parish work, pastoral care at the 
foreign missions, parish missions and retreats, apostolic work within the mass-media, spiritual 
formation, academic teaching at the universities, pastoral youth ministry, apostolic work 
abroad, pastoral work with Polish people abroad, work in hospices, chaplaincy for religious 
sisters and brothers, and chaplaincy in hospitals, schools and military units. Currently the 
members of the Polish Province are present in 22 countries of the world including Scotland. 
Through all the ways of working successfully in the apostolate, the most important and 
essential means is by giving good example according to the saying: Words move, examples 
lead. All can and should be good examples and thus help others to know and love God, because 
„this is the eternal life that all people should know the only true God, and the One whom He 
has sent, Jesus Christ” (J 17,3). Fr Bogdan  

“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.  

Members of the UCM will meet on Tuesday 2nd November                                                                     
and are asked to be seated in Church by 6.30pm.  

Fr Jude will begin to move to Cupar this week.                                                                                     
Please keep him and all your priests in your prayers.  



 

 

 
31 Październik 2021 – XXXI Niedziela Zwykła „B” 

Ochrona przed rozpadem 

 Bywa tak, że dobrze znane prawdy poznajemy 
dogłębnie i olśniewająco w jakimś wyjątkowym 
momencie życia, który działa jak reflektor 
wydobywający z ciemności kształty słów i głębię ich 
treści. Kilka słów zamienionych z Jezusem przez 
uczonego w Piśmie było jak ów blask zrozumienia. 
Kochać Boga sercem, to nie kochać Go w lęku, lecz 
kochać miłością. W tym przykazaniu nie jest napisane, 
że mamy Go kochać, ponieważ On nas kocha. Dlatego 
należy zrozumieć to przykazanie w ten sposób: kochaj 
Go, nawet wtedy, gdy wszystko wskazuje, że On nie ma 

dla Ciebie miłości. My kochamy tylko tych, którzy nas kochają, ale Bóg oczekuje od nas miłości bez 
interesu, bez wzajemności, miłości, która kocha zawsze. Owszem, On nas kocha nieporównywalnie 
wspanialszą miłością, ale kochać Go mamy nawet wtedy, gdy nic z tej miłości nie dostrzegamy na ścieżce 
naszego życia. Poza tym nakaz kochania nie dotyczy sfery odczuwania emocji, tylko dotyka naszej woli. 
Chodzi o to, byśmy chcieli Go kochać, a nie tylko czuli, że Go kochamy. Czy można sobie nakazać miłość? 
Tak, wtedy, gdy ktoś, kogo zamierzamy kochać, jest godny tej miłości, a nie dlatego, że nam się podoba 
lub jest dla nas wyjątkowo przychylny. Możemy nakazać sobie miłość w tym znaczeniu, że pragniemy 
poczynić wszelkie możliwe kroki, by osiągnąć szczyt miłości i nigdy nie zrezygnować z dążenia do 
umiłowania Boga jeszcze mocniej niż dotychczas. Całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą mocą! 
Całym, czyli całkowicie, każdym detalem naszej natury, krótko mówiąc: totalnie! Jest w tym ukryta 
tajemnica również naszej integralności: kto kocha Boga tak całkowicie, sam jest zintegrowany, scalony 
w swej duchowości i cielesności, zharmonizowany psychicznie i fizycznie. Miłość porządkuje istnienie. 
Poszczególne sfery ludzkiej natury zaczynają chodzić jak w zegarku, choć człowiek nie jest maszyną! 
Każda sytuacja i każda chwila, każde słowo i każdy gest powinny być okazją do poszukiwania miłości 
Boga. Ponieważ większość ludzi tak nie żyje, dlatego większość ludzi żyje w rozsypce. Wyobraźmy sobie 
orła, który wpatruje się w szczyt góry, zrywa się do lotu, porzuca gniazdo, jego skrzydła harmonijnie 
podporządkowują się celowi lotu, podkurcza swoje szpony, by nie stawiały oporu powietrzu i ułatwiły 
lot, wytęża wszystkie siły, ciągle wpatrując się w cel. Wszystkie jego mięśnie i kości wykonują ruchy 
posłuszne jednej myśli. Jego lot jest majestatyczny, ponieważ wszystkie części jego natury mają jeden 
jedyny cel. Gdyby jednocześnie chciał osiągnąć szczyt góry i siedzieć w gnieździe albo polować na jakieś 
zwierzę, lub spać, każda z części jego ciała wykonywałaby inną czynność, niezharmonizowaną z celem. 
Skończyłoby się to tragicznie. Podobnie człowiek, który jest zapatrzony w szczyt miłości Boga, 
porządkuje każdy swój ruch i każdy zryw, by osiągnąć ten cel. Takie życie jest majestatyczne. Kiedy 
jednocześnie chce kochać Boga i siebie, albo zapatrzony jest w stworzenie czy też pragnie wielu 
obiektów na raz, upatrując w nich cel swojego życia, wtedy rozsypuje się wewnętrznie.                                                                                                                                                         
Fr Bogdan SDS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Msza św. po polsku w tygodniu 
Zapraszamy na Polską Mszę św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00pm. Po Mszy św. Różaniec przez 
cały miesiąc listopad za poleconych zmarłych w „Wypominkach listopadowych”. Zapraszamy do 
udziału! 
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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.  
 
Ogłoszenia Duszpasterskie: 
- 1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 10am & 7pm (angielskie). 
- 2 Listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7am, 10pm, 1pm 
(MM), 5pm (po polsku). Spowiedź od 6-6:30pm, 6:30pm Nieszpory Żałobne, 7pm Msza św. Wszystkie 
serwisy oprócz Mszy św. o g. 5pm są po angielsku. 
- 5 listopada – Pierwszy Piątek Miesiąca listopada. Msza św. polska o godz. 7pm i nabożeństwo ku czci 
Najśw. Serca Pana Jezusa.  
- 7 Listopada – Pierwsza Niedziela miesiąca i Różaniec o godz. 12:30pm i zmiana tajemnic Różańca.   
- 7 Listopda – Msza św. o godz. 1pm (po polsku) z udziałem Perth Branch of S.P.K, a po Mszy św. w 
kościele, zapraszamy do udziału w nabożeństwie ku czci polskich żołnierzy poległych w czasie Drugiej 
Wojny Światowej przy Pomniku Pamięci na Cmentarzu Wellshill w Perth o godz. 3pm.   
- 7 Listopada – Doroczna składka (jako druga) w czasie Mszy św. na Zakon Księży Salwatorianów (ks. 
Bogdana). Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary! 
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