
 
 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.  

 

 
 
 

 

32nd Sunday in Ordinary Time (Year B) – 07th November 2021    

Many parishioners this past week commented how wonderful it was to come together in true 
community to pray for our beloved dead on All Souls. Yes, we were opened at 6.30am for our first 

Mass and closed at 8pm after our last Mass.                                                                                                                 
A long day filled with prayerful intentions and dignified Liturgy.  

          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.   

“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.  

The Vatican recently published a decree in which it stated that plenary indulgences can be obtained in 
favour of the faithful departed throughout the entire month of November. 

Vatican News reports that the decree allows the faithful to gain plenary indulgences for the souls in 
purgatory by visiting a cemetery on any day in November and praying for those who have died; 

normally, the indulgence is limited to the first eight days of the month. 

A second plenary indulgence is also established for the day of the commemoration of the faithful 
departed, All Souls’ Day. The current decree allows the faithful to obtain that indulgence for the 

benefit of the deceased on any day of November, at their choice. 

Indulgence 

An indulgence is a remission of the temporal punishment one deserves for one’s sins; people often 
will seek the indulgence on behalf of a loved one who has died or, especially in early November, for 

an unknown soul in purgatory. 

The Church teaches that prayer, particularly the Mass, and sacrifices may be offered on behalf of the 
souls in purgatory. The feast of All Souls differs from the feast of All Saints because it offers prayers 

for the eternal peace and heavenly rest of all those who died in a state of grace, but not totally 
purified. The Catechism of the Catholic Church says, “All who die in God’s grace and friendship, but 

still imperfectly purified, are indeed assured of their eternal salvation; but after death they undergo 
purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven.” 

Responsorial Psalm: My soul, give praise to the Lord.



 

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

There will be a second collection this weekend for The Society of the Divine Saviour – SDS 
(The Salvatorians)  

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 08th November – 6.00pm (NB change of time)                                                                      

Tuesday 09th -The Dedication of the Lateran Basilica-10am & 7.00pm                                       
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

                  Wednesday 10th -St Leo the Great-10am                                                                     
Thursday 11th–St Martin of Tours-10am                                                                                          

Friday 12th-St Josaphat-10am & 7.00pm (Polish) 

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

RECENTLY DEAD: Canon Philip Doherty, William Marrison, Sylvia Delnevo & John Conway                                                                                   
ANNIVERSARIES: Rita Boner, Loretta Unterschutz (birthday) & Manus Ward                                                                 

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. 

Wonderful to see Members of the UCM meeting last week and our young Rainbows! 

With the demise of the Scottish Catholic Observer there is a new publication, The Scottish Catholic. 
You can subscribe to it at: https://www.scottishcatholic.com 

14th November is Remembrance Sunday, and there will be a two-minute silence at the start of the 
11am Solemn Requiem Mass. The church doors will be closed at 10.58am, so that we can use this 

time to pray in silence 

First Anniversary Mass for Bishop Vincent Logan RIP will take place on Friday 14th January 2022 at 
7pm in St. Andrew’s Cathedral. 

16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops in Rome is to be held in October 2023. Pope 
Francis tells us that “what is under discussion at synodal gatherings are not the traditional truths of 
Christian doctrine. The Synod is concerned mainly with how teaching can be lived and applied in the 
changing contexts of our time”. I ask you to pray to the Holy Spirit that He may guide and support the 
Church in this process. There will be an Advent window for us to come together on Saturday 4th 
December from 10am-2.00pm in St John’s to help us to discern how God’s presence comes into our 
lives and what the Spirit of God is prompting us to do anew, so that we might be more alive and more 
responsive in our response to the call of Jesus, our Way, Truth and Life. Timetable to follow.  

Our parish Carol Service in preparation for the Nativity of Our Lord will take place on Sunday 5th 
December at 4.00pm.  



 

 

 
07 Listopad 2021 – XXXII Niedziela Zwykła „B” 

 
Bogactwo ubogich 

“Bogactwo oddala od Boga, bo nie da się na 
dłuższą metę służyć Bogu i mamonie.”                     
Bóg kocha ubogich. Wdowa z Sarepty żyła w 
skrajnym ubóstwie, miała już tylko garść mąki i 
trochę oliwy, zbierała drwa, by upiec sobie i 
dziecku ostatni posiłek, gdy przyszedł do niej 
Eliasz i poprosił o poczęstunek. Podzieliła się z 
nim, a każdego dnia pokarm się mnożył. W 
krytycznym momencie, gdy jej syn zachorował 
i umarł, Eliasz wskrzesił chłopaka. Czytając o 
tym, jesteśmy skłonni podejrzewać, że albo jest 

to zmyślona historia, albo jakaś alegoria. Tak nie jest. Tak było naprawdę. Bóg wynagradza nie tylko 
ubóstwo, ale też jałmużnę. Czy może być większe szczęście dla samotnej matki, niż wskrzeszenie 
syna? Czy jakieś bogactwo mogłoby jej zrekompensować śmierć dziecka? To przedziwne, ale to 
właśnie ubodzy potrafią uczyć dzielenia się ostatnim kęsem. Żeby tego dokonać, trzeba mieć wiarę w 
Opatrzność Boga, czyli w Jego przychylną troskę o człowieka. Bogaty nie ma szans tego 
doświadczyć. Wiara jest możliwa wtedy, gdy nie mamy żadnego zabezpieczenia oprócz ufności, które 
pokładamy w dobroci Boga. Bogactwo czasem wydaje się być podobnym do szczęścia, ale zamiast 
nas pozbawiać trosk, staje się powodem kłopotów, często przyczyną cierpienia i zawsze oddala od nas 
prawdziwych przyjaciół, pozostawiając przy nas interesownych klakierów. Ubóstwo zbliża ludzi w 
prawdziwych relacjach. Wdowa, po wskrzeszeniu syna i doświadczeniu obfitości w swej opustoszałej 
spiżarni, zapewne cieszyła się przyjaźnią z prorokiem, który w pierwszym spotkaniu sprawiał 
wrażenie żydowskiego włóczęgi. Bogactwo oddala też od Boga, bo nie da się na dłuższą metę służyć 
Bogu i mamonie! Czy jest możliwe, aby miliarder uniknął wyzysku? Świadomość bycia 
wyzyskiwaczem potrzebuje zagłuszenia, ucieczki od wyrzutów sumienia. Ktoś taki jest zmuszony 
oddalać się od prawdy o źródle swej fortuny. Człowiek oddalony od prawdy i swego sumienia 
przestaje być sobą. Może jest wtedy KIMŚ, ale nie jest SOBĄ! Bogactwo jest też przyczyną 
nieufności, wyrzutów sumienia i lęków przed jego stratą. Nieufność i lęk nakazują być podejrzliwymi 
i nikogo zbyt blisko do siebie nie dopuszczać, dla nikogo nie być kimś bliskim. Bogaty jest tak 
naprawdę najbardziej osamotnionym człowiekiem. Liczyć na Boga, to jakby liczyć na względy 
Właściciela Banku, jakim jest wszechświat. Uboga wdowa wrzuciła ostanie dwa pieniążki nie z 
powodu samobójczej desperacji, ale mając zaufanie do Boga, bo mocno wierzyła w Jego dobroć. Czyż 
nie lepiej żyć w przyjaźni ze szczodrym Właścicielem skarbony, niż posiadać jedynie dwa grosze? 
Jezus komentując czyn tej kobiety, podkreślił jej ufne powierzenie Bogu swego utrzymania.                                                                                                                                           
Fr Bogdan SDS 
 
 
Msza św. po polsku w tygodniu 
Zapraszamy na Polską Mszę św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00pm. Okazja do 
spowiedzi pół godziny przed Mszą św.  
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Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii                                                                                                                                               
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – Bierzmowanie – odbedzie się 24 listopada 2021 roku o godz. 
7:00pm. Szafarzem tego sakramentu będzie nasz Proboszcz Canon Steven Mulholland. Do 
Sakramentu Bierzmowania  z naszej polskiej wspólnoty przystąpią następujacy uczniowie: Albrecht 
Błażej, Gęsicki Jakub, Gronda Magdalena, Jabłoński Jakub, Kamińska Amelia, Kastelik Emilia, Lulkowski 
Xavier, Malczewski David, Przepióra Kaja, Przepióra Nikola, Pyka Wiktoria, Wacięga Szymon, 
Wódkowski Wojciech, Wypasek Julia, Wypasek Gabriela. Wszystkich kandydatów polecam Waszym 
gorącym modlitwom.  

Msza św. – R.I.P Mgr Charles Hendry                                                                                                                                     
Msza św. żałobna za duszę śp. Mgra Charlsa Hendrego zostanie odprawiona w naszym kościele 25 
listopada 2021 roku o godz. 7:00pm. Celebransem będzie nasz Biskup Stephen Robson. Zapraszamy 
do udziału!  

                                                                                                                                                                                                             
„Boże, nie pytam dlaczego, bo inaczej po co by mi była ufność”  

Mało osób uświadamia sobie, że nie można zdobyć świętości od tak, od razu, jak za naciśnięciem 
tajemniczego przełącznika... Wszyscy, których czcimy jako świętych czy 
błogosławionych „pracowali” na swoją świętość przez całe życie. 
Niejednokrotnie zdarzało się tak, że przed nawróceniem byli wielkimi 
grzesznikami, czy nawet negowali istnienie Boga, a jednak Jezus - wiadomymi 
sobie sposobami - tak pokierował ich życiem, że doznali wielkiej przemiany. Ale 
przecież nie od razu stali się świętymi! Zawsze potem musieli się zmagać z 
wielkimi trudnościami i pokusą, aby wrócić do starego - może przyjemniejszego 
- życia. A iluż było takich, którym się wydawało, że zdobyli świętość, a potem 
odeszli od Boga. W Bożym planie zbawienia każdego człowieka zapisane są 

różne trudności i nawet upadki, ale nie po to aby człowieka uciemiężyć, ale, żeby go oczyścić. 
Obserwując życie można odnieść wrażenie, że grzech jest w nim „potrzebny”. Że jest wpisany w naszą 
kondycję i że Pan Bóg potrafi uczynić z niego coś dobrego. Z pewnością jest potrzebny po to, abyśmy 
nie byli ludźmi pysznymi i nie przypisywali sobie osiągania świętości. Grzech jest też „potrzebny” do 
tego, żebyśmy potrafili zrozumieć innych grzeszników - naszych braci i siostry, a może nie tylko ich 
zrozumieć, ale potem im pomóc. Bo jakiż lekarz lepiej zrozumie człowieka jak nie ten, który sam 
cierpi? Bądźmy więc cierpliwi z pracy wewnętrznej. Pokładajmy całą naszą ufność w Panu i 
pamiętajmy o tym, że ludzką rzeczą jest upadać, a Boską - podnosić się z upadku. Tak często wydaje 
się nam, że powinniśmy być doskonali w każdej dziedzinie naszego życia. Denerwujemy się, gdy coś 
nam nie wychodzi. Wpadamy we frustrację, gdy przydarzy się nam jakiś błąd, czy nawet 
niedociągnięcie. Chyba w ten sposób próbujemy zaskarbić sobie zainteresowanie, a może nawet 
miłość innych ludzi. Być może w taki sam sposób podchodzimy do Pana Boga, starając się zapracować 
na Jego uwagę i miłość... Tymczasem poczucie naszej słabości to nic groźnego. Dlatego, że jesteśmy 
ludźmi - mamy prawo do naszej słabości. Powiem więcej - nasza słabość jest konieczna do tego, 
abyśmy mogli się rozwijać i szczerze kochać Boga i ludzi. Pamiętajmy o słowach św. Pawła: „Moc w 
słabości się doskonali...”                                             Fr Bogdan 
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