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26th Sunday of the Year 
Year C

29th September 2019

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
& following 10am Mass

on Saturdays

 4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

or as announced

Priests: Very Rev. Steven Canon Mulholland MA STL VE, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 259371) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

My dear 
sisters and 
brothers in 
Christ
 Our participation in the 
Mass is at the heart of 
Catholic life. Through 
the Eucharistic liturgy 
we are conformed more 
closely, as individuals 
and as a community, to 
the saving mystery of 
the Lord’s death and 
resurrection. So, we 
know instinctively that 
whatever may affect the 
proper celebration of 
the Eucharistic liturgy is 
important. 

 The Missal – our 
worship at Mass – is 
not something we put 
together ourselves. We 
receive it. We conform 
ourselves to it as a means 
of being conformed to 
Christ. No matter how 
long we live, we will 
never fully appreciate 

the privilege that is ours 
whenever we participate 
in the Mass. The Mass 
is first of all the Lord’s 
action, not our own. 
Right here in our parish 
churches we witness His 
once and for always of-
fering of Himself, to the 
Father, by the power of 
the Holy Spirit, for our 
salvation. Jesus invites 
us to be more than pas-
sive witnesses. We are 
invited to offer our-
selves in union with His 
perfect sacrifice. When 
we are united to Christ 
in the Church, we know 
that our worship is true 
and is pleasing to God. 
I ask that we all pray to 
be open to the grace that 
is being offered to us in 
the sacred liturgy. I hope 
that we will grow in our 
love for the Eucharistic 
liturgy, that we will be 
more open to the action 
of Jesus Christ our High 
Priest and that we will 
long more deeply for the 

liturgy of heaven.
We are being drawn 

here and now into the 
saving action of Jesus 
Christ our High Priest. 
We are learning to long 
for the liturgy of heav-
en, the life for which 
we have been created. 
Whenever we partici-
pate in the Mass, we 
join our hearts, minds 
and voices to the eter-
nal worship of God in 
heaven. There the heav-
enly choirs sing around 
the throne of God, 
“Holy, holy, holy.” We 
are invited to join the 
heavenly chorus as we 
celebrate the earthly lit-
urgy. As we experience 
at every Christmas feast, 
heaven bends down to 
earth so that our songs 
of praise of God’s love 
and mercy might join 
those of heaven.

Music, then, has been 
an integral part of Catho-
lic worship from the be-
ginning. Liturgical mu-
sic, sacred music, is not 
one of the frills that we 
bring into dress things 
up for special occasions. 
As we lend our voices 
and instruments to the 
action of the Mass, we 
are giving of ourselves 
more completely, in un-
ion with Jesus Christ. 
We are allowing our-
selves to be conformed 
to the pattern of heaven, 
expressing the commun-
ion that we seek with 
one another, with the an-

gels and saints, and with 
the Trinity.

Music is very much 
a part of the human ex-
perience. In our popular 
culture, we are often 
consumers of music. We 
tend to listen to what 
we enjoy. Because our 
lives are so hectic, what 
we enjoy tends not to 
be very complicated or 
challenging to hear or to 
sing. We tend to “con-
sume” the music that fits 
us, and it often provides 
great enjoyment and 
comfort.

The sacred music 
used in the Mass is not 
primarily about us. It is 
sung to God and not to 
the congregation. It is an 
expression of the wor-
ship owed to God, who 
alone is the Almighty, 
who alone can save us 
from sin and death. The 
Missal assumes that any 
number of the parts of 
the Mass can and should 
be chanted or sung. The 
priest can chant the 
opening of the Mass (the 
sign of the cross) and the 
opening prayer. Priest 
and people together can 
chant the various dia-
logues of the Mass, such 
as, “The Lord be with 
you. And with your spir-
it,” or the dialogue be-
fore the Preface. Chant-
ing these dialogues 
helps us recognize that 
we are not simply ex-
changing pleasantries as 
we might on the street. 

We are participating in 
sacred worship.

We are used to chant-
ing or singing parts of 
the Mass together, and 
we will continue to 
do so. This is an inte-
gral part of our being 
drawn more fully into 
the sacred mysteries we 
celebrate at Mass. We 
always approach our 
music at Mass less like 
consumers looking for 
what we like and more 
properly as worshippers 
who want to be con-
formed to the mystery 
of Christ. As we pray, 
listen and sing at Mass 
with generous hearts, 
this conformity to Christ 
is experienced here and 
now, even though im-
perfectly. In our worship 
here, we learn to long 
for that perfect com-
munion that can be ours, 
by God’s grace, at the 
heavenly liturgy.

Canon Mulholland

An expression of worship owed to God

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 My soul, give praise to the Lord. 

Gospel Acclamation 
 The sheep that belong to me 
 listen to my voice, says the Lord, 
 I know them and they follow me.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of those who have 
died recently and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.
Recently dead: John 
McCullie
Anniversaries: Stacey 
Houston.
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Za kilka dni rozpoc-
znie się kolejny już 
w naszym życiu 
październik. Ten 
miesiąc, podobnie jak 
maj, poświęcony jest

Maryi. W 
kościołach odprawi-
ane są nabożeństwa 
różańcowe, ponownie 
więc dostajemy szansę 
i zaproszenie do wspól-
nej, wielbiącej Maryję i 
Boga, modlitwy. Znowu 
będziemy mogli z 
radością zaśpiewać „Za-
witaj Matko Różańca 
Świętego...” i snuć 
rozważania o miłości, 
która objawiła się w 
Jezusie. O różańcu 
pamiętajmy nie ty-
lko w październiku. 
Powinien on stać się 
naszą codziennością, 
niejako wtopić się 
w rzeczywistość. 
Październik ma nam 
jedynie przypomnieć 
o wartości przesu-
wanych paciorków oraz 
zgromadzić na wspólnej 
modlitwie w kościołach 
i domach.

Różaniec nie jest 
czymś martwym, 
przeciwnie - wielu ludzi 
odnajduje w nim życie, 
mówią, że to modlitwa 
pulsująca miłością, 
dająca radość, niosąca 
ukojenie. Wśród nich 
są członkowie Kół 
Żywego Różańca, któr-
zy nie wyobrażają so-
bie funkcjonowania bez 
tej modlitwy. Codzien-
nie oddają Bogu kilka 
chwil, wielbiąc przy 
tym Maryję. Każdy z 
nich odmawia jeden 
dziesiątek, a mimo to 
otrzymuje łaski pr-
zypisane odmówie-
niu wszystkich części 
różańca. W październiku 
warto przyjrzeć się temu 
ruchowi i zastanowić 

nad jego fenomenem. 
Trzeba zaznaczyć też, że 
do KŻR może należeć 
każdy, bez względu na 
wiek, płeć czy zawód. 
Bynajmniej nie można 
zgodzić się z twierdzeni-
em, że kółka skupiają 
tylko osoby starsze, że 
tworzą je ci, którzy nie 
pracują już zawodowo i 
mają zbyt dużo wolne-
go czasu. Aby wziąć 
do ręki różaniec, nie 
trzeba czekać starości. 
Warto uświadomić so-
bie, że istnieją koła, 
które skupiają dzieci, 
młodzież, a nawet całe 
rodziny. Przynależność 
do tego ruchu wiąże się 
nie tylko z modlitwą. 
Od członków KŻR 
wymagane jest też sz-
erzenie kultu Maryi, 
odpowiednia post-
awa, oraz dawanie 
świadectwa przez 
swoje chrześcijańskie 
życie... Ale czyż nie są 
to „różańcowe” owoce? 
„Otoczmy nasze umysły 
i serca różańcem - 
jak puklerzem nie do 
przebicia; niech nas 
zjednoczy ściślej niż 
kiedykolwiek miłością 
Jezusa Chrystusa”- 
pisała założycielka Kół 
Żywego Różańca. W 
modlitwie różańcowej 
widziała źródło siły i 
pomocy, warto więc 
brać z niej wzór. Można 
i trzeba modlić się indy-
widualnie, ale nie wolno 
zapominać o wspól-
notowym wznoszeniu 
swych myśli ku Bogu. 
Jedną z najpiękniejszych 
jej form jest różaniec. 
Dostrzegła ten fakt 
sługa Boża Paulina Jari-
cot, młoda Francuzka, 
córka fabrykanta jedwa-
biu. Początkowo wiodła 
życie towarzyskie, nic-
zym nie różniła się od 

swoich rówieśniczek. 
Momentem zwrotnym 
stało się Boże Narodze-
nia 1816 r. Od tego 
czasu Paulina zaczęła 
odwiedzać chorych 
i potrzebujących, 
oraz zachęcać młode 
dziewczyny do 
chrześcijańskiego życia. 
Zapoczątkowała też 
Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary, które miało 
wspomagać finansowo 
misjonarzy pracujących 
w Ameryce i Azji. 
„Wszystkie łaski, wsze-
lkie światło czerpałam z 
tajemnic różańcowych 
i one uczyniły moje 
życie owocnym”- pisała 
przyszła matka KŻR. 
W latach 20. XIX w. 
wpadła na pomysł zor-
ganizowania nieustannej 
modlitwy różańcowej. 
P o s t a n o w i ł a 
zorganizować 15-os-
obowe grupy, w 
których poszczególni 
członkowie rozważaliby 
codziennie po jednym 
dziesiątku różańca. 
Centrala ruchu mieściła 
się w Lyonie na wzgór-
zu Lorette. Rodzina 
różańcowa rosła w 
bardzo szybkim tempie, 
inicjatywa Francuzki 
rozprzestrzeniła się na 
poszczególne kraje Eu-
ropy, zaś następnie na 
wszystkie kontynenty. 
Na papieską aprobatę 
ruchu trzeba było jed-
nak poczekać kilka lat 
- pomysł Pauliny Jari-
cot zatwierdził swoim 
listem w 1832 r. papież 
Grzegorz XVI, a kole-
jni następcy św. Piotra 
usilnie zachęcali do 
rozpowszechniania i 
praktykowania modlit-
wy różańcowej… (cdn).        

Fr Bogdan

Być Płatkiem w Róży 
Różańcowej

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnieje 
możliwość skorzystania z 
Sakramentu Spowiedzi od 
godz. 4:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spowiedzi i 
do pełnego uczestnictwa we 
Mszy św. Msza św. w każdą 
niedzielę o godz. 5pm. 

Liturgia 
dziecięca

W nowym  roku szkolnym 
i katechetycznym 2019/20 
zapraszam wszystkie dzieci 
na ich Msze św. połączone 
z liturgią dla dzieci w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 6 października  
2019 r. o godz. 5pm. 

Zapisy do „Żywego 
Różańca”

W naszej Polskiej wspól-
nocie organizujemy zapisy 
do Kółka Żywego Różańca. 
Wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby odmawiać 
tę Maryjną modlitwę lub 
odmawiają ją już prywatnie, 
zapraszam do zapisywanie 
się na listę umieszczoną 
na polskiej gazetce w tyle 
kościoła. Każdy członek 
Żywego Różańca (kobi-
eta lub mężczyzna) na mocy 
Statutów zobowiązuje się 
odmawiać codzienne 1 
dziesiątkę różańca (Ojcze 
nasz, 10 razy Zdrowaś Mar-
yjo i Chwała Ojcu…) w in-
tencjach poleconych na dany 
miesiąc i w tym miesiącu 
odmawia tylko tę jedną 
tajemnicę różańcową przez 
co wspólnie tworzymy cały 
różaniec z jego pięcioma ta-
jemnicami, a przy liczbie 20 
osób pełny różaniec z jego 4 
częściami. Zatem zachęcam 
do zapisywania się byśmy 
mogli modląc się wspól-
nie, a jednocześnie każdy w 
swoim miejscu zamieszka-
nia, wypraszać przez wstawi-
ennictwo Matki Królowej 
Różańca świętego potrzebne 
łaski dla nas wszystkich. Dla 
naszych rodzin, dla naszej 
Parafii, i całego Kościoła.   

Październik – 
Miesiąc Różańcowy

W miesiącu październiku 
zapraszam do udziału w 
nabożeństwach różańcowych, 
które będziemy odprawiać w 
każdy piątek października 
o godz. 7pm. Ponadto w 
każdą niedzielę października 
o godz. 4:30pm (pół godz-
iny przed Mszą św.) również 
będziemy się modlić 
odmawiając różaniec. Stara-
jmy się odmawiać różaniec 
jak najczęściej, a szczególnie 
w tym miesiącu Maryjnym. 
Bądźmy też świadomi tego, 
że naszym obowiązkiem 
jest uczyć dzieci jak się 
odmawia różaniec. Jeśli rod-
zice odmawiają tę modlitwę 
to i dzieci ją znają. Dlatego 
dołóżmy wszelkich starań by 
ta piękna modlitwa polecana 
przez Maryję we wszystkich 
Jej największych objawie-
niach jak: Lourdes, Fatima, 
La Salette, Medugorje nie 
była zaniedbywana lub za-
pominana. Nawet jedna 
„dziesiątka” (Ojcze nasz i 
10 razy Zdrowaś Maryjo) 
odmówiona w ramach wiec-
zornej modlitwy, czy wspól-
nie z najbliższymi przyniesie 
Maryi chwałę, a nam wyprosi 
wiele Bożych łask, których 
nam tak bardzo potrzeba 
każdego dnia. Królowo 
Różańca Świętego – módl się 
za nami!  

Dekorowanie 
kościoła

To już stało się tradycją, 
że w październiku Polska 
Wspólnota jest odpowiedzi-
alna za dekorowanie naszego 
kościoła. Dziękuję wszyst-
kim naszym Paniom, które 
wyraziły swoją ofiarność 
i chęć pomocy by nasza 
świątynia mogła wyglądać 
dostojnie w tym miesiącu 
poświęconym szczególnie 
Matce Bożej Różańcowej. 
Za wszystkie Wasze ofiary 
złożone w minioną niedzielę 
na składkę na kwiaty składam 
serdeczne Bóg zapłać. Ze-
bralismy 156.20 funtów i te 
pieniądze dołożymy do kup-
na kwiatow na nasze ołtarze. 
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The remaining 
Second Collections 
for 2019:
 
5th/6th October- 
Mission Appeal for the SMA Fa-
thers. (Society of African Missions)
 
19th/20th-
Mission Sunday- Missio Sunday 
for the work of the propagation of the 
Faith.
 
2nd/3rd November 
Mission Appeal for the Salvatorians 
- Fr Bogdan’s Order
 
16th/17th November–
Catholic Education Service
 
30th Nov/1st December-
Poor Mission Fund 
for parishes within our Diocese that 
struggle financially.

Collections
18th August 2019

St  John’s - £1420.07; 
Votives Candles - £90.46 
and Papers - £5 and shop 
- £15. 

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy 

continues at our 9am 
Mass this Sunday. The 
rota for helpers is at the 
back of the church.

Holy Hour
On Tuesdays, there 

will be Exposition of the 
Blessed Sacrament from 
6-7pm, during which 
there will be an oppor-
tunity for Confessions. 
Mass will follow at 7pm.

Italian classes
Italian Classes for learn-

ers of all stages will re-
sume in October at 4.15pm 
in the Small Hall on Satur-
days.

Lunch club
Lunch Club continues 

on Mondays from 12-
1pm. Soup and a roll - 
with tea or coffee - £2.50 
- all welcome.

Union of Catholic
Mothers
Our next meeting will be 
on Tuesday 1st October. 
7pm Mass - followed by 
a Quiz Night. 

Papers
Catholic newspapers 

the Scottish Catholic Ob-
server etc are available in 
the church porch - please 
take copies and share 
them.

Parish
Shop

Open after Mass 
on Sunday

Cards and Gifts
are available

Borrow from our 
extensive collection

available in 
the Church Hall

Blessed
John Henry Newman
“I have a part in this great work; I am a link in 
a chain”. All over the world, people are pre-
paring to celebrate the canonisation of Blessed 
John Henry Newman on Sunday 13th October.

This is a time of special grace for us to join 
together and form links in a great chain of 
prayer, where we call upon the soon-to-be 
Saint to crown our prayers with his interces-
sion in heaven. 

We encourage you to form links in that chain 
by joining in our Novena with Newman - nine 
days of prayerful preparation for the canonisa-
tion, starting on Friday 4th October and finish-
ing on Saturday 12th October on the eve of the 
canonisation. For more material on Newman, 
please visit the website where you will find in-
spirational videos, podcasts and blogs. 

http://www.newmancanonisation.com/novena

This week in
St John’s

Monday 30th
St Jerome 

Tuesday 1st
St Thérèse of the Child 
Jesus with Primary 5 

Wednesday 3rd
The Holy Guardian 
Angels

Friday 4th
St Francis of Assisi

Saturday 5th
Wedding of 
Andrew Hilland & 
Helen Townley

World Mission Day
Pope Francis has de-

clared that October 2019 
will be a special month 
of prayer and action to 
strengthen and grow 
God’s mission through 
the Church – an Extraor-
dinary Month of Mission 
(EMM2019). It is an op-
portunity to encourage us 
all to reflect on and pray 
for the Church’s mission, 
and for the whole Church 
to fully realise that in our 
rapidly changing world 
the Gospel is needed now 
more than ever! 

It has been 100 years 
since Pope Benedict 
XV issued the Apos-
tolic Letter Maximum 
Illud, which Pope Fran-
cis describes as ‘a mile-
stone in the evolution of 
the Church’s mission-
ary work’. One century 
later, the call to mission 
ad gentes is as urgent as 
ever. 

World Mission Sunday 
will be celebrated on 20 
October. It is an oppor-
tunity for every Catholic 
community in the world 
to support the mission-
ary work of the Church 
through prayer and offer-
ings. The collection tak-
en up in our parish will 
go directly towards help-
ing people in areas of 
poverty across the world.
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