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28th Sunday of the Year, Year C, 13th October 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

Today, Sunday the 
13th October, Blessed 
John Henry Newman 
will be canonised dur-
ing a papal celebration 
of Holy Mass in St Pe-
ter’s Square in Rome. 
At a canonisation, the 
Successor of St Peter 
declares that a person 
practised heroic virtue 
and lived in fidelity with 

God’s grace to such an 
extent that we may now 
be certain that he is inter-
ceding for us in Heaven. 
Verified miracles are ac-
cepted as proof that our 
saint is working on our 
behalf at the Throne of 
Grace, and as evidence 
that God looks favoura-
bly on the canonisation. 

While beatification 
allows public venera-
tion in particular locali-
ties and congregations, 
canonisation raises a 
saint to the altars for 
the purpose of liturgi-
cal cult throughout the 
whole Catholic Church 
on earth.

Some years ago, Car-
dinal Ratzinger, as Pope 
Benedict was then, gave 
a learned paper in Amer-
ica on Newman. He put 
him in a trio of champi-
ons of conscience with 
another Englishman, 

St Thomas More, and 
Socrates. For them, he 
argued, conscience was 
no mere justification for 
doing what they liked, 
but an intuition of truth. 
Sticking to the truth 
led More and Socrates 
to death; for Newman 
it meant losing friends 
when he became Vic-
torian England’s most 
famous convert to Ca-
tholicism. 

The book in which 
Newman made the cele-
brated remark about pre-
ferring to “drink to the 
Pope, if you please, still, 
to conscience first”, also 
contains the rule that for 
any pope, “the champi-
onship of the Moral Law 
and of conscience is his 
raison d’être”. 

His commitment to 
following truth, wher-
ever it led him, made 
Newman a saint; and 
his stature as the leading 
English theologian of 
the 19th century attract-
ed Pope Benedict, one 
of the leading theologi-
ans of the past century. 

To us in Britain, New-
man is most widely 
known as the author of 
the hymn Praise to the 
Holiest in the Height, 
part of his dramatic 
poem Gerontius, later 
set to music by Elgar. 
But in his lifetime New-

man was a star, like 
Gladstone, say. Both 
were repeatedly talk-
ing-points in an age of 
intense newspaper-read-
ing. Newman (1801-90) 
and Gladstone (1809-
98) spanned every dec-
ade of the 19th century. 
Of the two, though, 
Newman has more liv-
ing influence today. 

Newman’s canonisa-
tion is, of course, a won-
derful and timely gift 
to the whole Church. In 
these tumultuous times 
when the Body of Christ 
on earth seems more po-
liticised than ever, and 
the Holy Father himself 
talks about the possibil-
ity of schism, Newman’s 
wisdom should bring us 
serenity of heart and 
hope. 

As an Anglican cler-
gyman and Oxford don, 
his research into the Ar-
ian heresy, which from 
a purely human point of 
view had seemed likely 
to extinguish the light 
of authentic Catholic 
teaching on the Incarna-
tion in the Fourth Cen-
tury, made him realise 
that orthodox doctrine 
inevitably prevails in 
any dispute that rages 
within the Church. It 
was, in fact, his stud-
ies on the Arian crisis 
that convinced him of 
the truth of the Catholic 

Church. In his Apologia 
he writes: “I saw clearly 
that in the history of Ari-
anism, the pure Arians 
were the Protestants, 
the semi-Arians were 
the Anglicans, and that 
Rome now was what it 
was then. The truth lay, 
not with the Via Media, 
but with what was called 
‘the extreme party’.”

Newman’s life, trials 
and writings teach us 
that whatever disputes 
and politicking hinder 
the effective proclama-
tion of the Gospel in any 
age, the truth of tradi-
tional Catholic doctrine 
in continuity with the 
Deposit of Faith entrust-
ed to the Apostles al-
ways prevails in the end. 
While his confidence in 
the earthly hierarchy of 
the Church was always 
limited, his trust in the 
divine guarantees which 
Our Lord had invested 
in His Mystical Body 
was rock solid.

Let us give thanks to 
God for the life and for 
the canonisation of this 
great priest and apostle 
of Christian Hope. May 
he intercede for us, and 
for our Holy Church 
which he understood 
and loved so well.

Canon Mulholland

Canonisation of 
John Henry Newman

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 The Lord has shown 
 his salvation to the nations.

Gospel Acclamation 
 Your words are spirit, Lord 
 and they are life: 
 you have the message of eternal life.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Kilku z nich poszło się 
tylko pokazać kapłanom. 
Zależało im przede 
wszystkim na tym, by 
uwolnić się od udręczenia 
chorobą. Nic o ich wier-
ze Łukasz nie napisał. 
Wydaje się, że nawet 
cud niczego nie zmienił 
w ich życiu duchowym. 
Natomiast Samarytanin 
„wrócił, chwaląc Boga”. 
Te słowa uwypuklają 
jego wewnętrzną 
przemianę – przejście 
od niedowierzania ku 
całkowitemu zaufaniu 
Bogu. Podobnie Naaman 
deklaruje zerwanie z 
bałwochwalstwem, i na 
dowód swego oddania 
Bogu zabiera ze sobą 
ziemię, na której był 
uzdrowiony, by na niej 
czcić jedynego Boga 
w swoim kraju. Żaden 
cud nie jest tak isto-
tny w oczach Boga jak 
nasze oddanie się Bogu 
w wierze, wypełnionej 
bezgranicznym zau-
faniem. Wielkość i 
godność człowieka 
wierzącego polega 
właśnie na zdolności do 
doświadczania Boga, 
któremu się oddaje i 
którego się przyjmuje. 
Przyjmuje, ponieważ 
Bóg też w nas wierzy, 
o czym pisze Paweł: 
„On wiary dochowuje, 
bo nie może się zaprzeć 
samego siebie”. Wierzę, 
czyli ufam, że Bóg mi 
ufa! Zastanawiam się, 
czy trąd, o którym dwuk-
rotnie dziś jest mowa w 
trzech czytaniach, jest 
jakimś zilustrowaniem 
niedowierzania? Żydzi 
wierzyli, że trąd jest 
swoistą karą za oszczerst-
wo i obmowę. Miriam, 
siostra Mojżesza, została 
dotknięta trądem, gdy 
podawała w wątpliwość 
wybór Mojżesza na jedy-
nego wodza i obmawiała 
go z powodu małżeństwa 
z Kuszytką, Seforą (Lb 

12). Istotą jej oskarżeń 
było zwątpienie w wybór 
Mojżesza na jedynego 
wybawcę. Zwątpienie 
zrodziło oskarżenie, a 
to doprowadziło ją do 
trądu. Nie chcę przez to 
twierdzić, że ta potwor-
na choroba jest spowo-
dowana wątpliwościami 
i obmowami, ale chcę 
podkreślić, że jest 
doskonałą ilustracją 
życia, które nie potrafi już 
zdobyć się na pełne zau-
fanie Bogu i ratuje swoją 
pozycję oskarżeniami 
innych. Zwątpienie w 
miłość i dobroć Boga 
prowadzi nieuchronnie 
do niszczenia innych 
złymi opiniami. Naaman, 
dopóki był trędowaty, 
wątpił w sens zanurza-
nia się w wody Jordanu, 
a jego pierwsza reakcja 
na nakaz zanurzenia się 
była pełna gniewu. Jak 
bardzo nasz świat stał się 
trędowaty przez miliony 
pomówień, oskarżeń, 
obmów, fałszywych 
opinii, zniesławień, zar-
zutów, które każdego 
dnia rozbrzmiewają w 
domach, na ulicach, na 
forach internetowych, w 
wiadomościach wykr-
zykiwanych z ekranów! 
W oczach Boga zwykła 
obmowa czy oszcz-
erstwo jest czymś ohyd-
niejszym niż widok 
ropiejącej i gnijącej rany 
na trędowatym ciele. 
Główne dzieło Chrystusa 
to przecież usprawiedli-
wienie, które stoi w 
zwycięskiej opozycji do 
głównego dzieła sza-
tana, czyli oskarżania. Za 
każdym więc razem, gdy 
mamy pokusę obmówić 
kogokolwiek, albo nawet 
oskarżyć, dobrze się 
zastanówmy, po której 
stronie wtedy staniemy: 
Chrystusa czy szatana?                                                                                                       

Fr Bogdan

Obmowa jest jak trąd                                                                                                                                             Spowiedź i Msza św.
W każdą niedzielę 

istnieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Spowiedzi od godz. 
4:15pm. Zapraszamy do 
regularnej spowiedzi i 
do pełnego uczestnict-
wa we Mszy św. Msza 
św. w każdą niedzielę o 
godz. 5pm. 

Liturgia 
dziecięca

Zapraszam wszystkie 
dzieci na ich Msze św. 
połączone z liturgią dla 
dzieci w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 10 listopa-
da  2019 r. o godz. 5pm. 

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
We wtorek 
– Wspomnienie św. Ter-
esy od Jezusa, dziewicy 
i doktora Kościoła.
W środę 
– Wspomnienie św. 
Jadwigi Śląskiej. 
W czwartek 
– Wspomnienie 
św. Ignacego 
Antiocheńskiego, 
biskupa i męczennika. 
W piątek 
– Wspomnienie św. 
Łukasza, ewangelisty.  

Zapisy do „Żywego 
Różańca”

W naszej Polskiej 
wspólnocie organizujemy 
zapisy do Kółka Żywego 
Różańca. Wszyst-
kich chętnych, którzy 
chcieliby odmawiać tę 
Maryjną modlitwę lub 
odmawiają ją już pry-
watnie, zapraszam do 
zapisywanie się na listę 
umieszczoną na polskiej 
gazetce w tyle kościoła. 
Każdy członek Żywego 
Różańca (kobieta lub 
mężczyzna) na mocy 
Statutów zobowiązuje się 

odmawiać codzienne 1 
dziesiątkę różańca (Ojcze 
nasz, 10 razy Zdrowaś 
Maryjo i Chwała Ojcu…) 
w intencjach poleconych 
na dany miesiąc i w tym 
miesiącu odmawia ty-
lko tę jedną tajemnicę 
różańcową przez co 
wspólnie tworzymy cały 
różaniec z jego pięcioma 
tajemnicami, a przy licz-
bie 20 osób pełny różaniec 
z jego 4 częściami. Zatem 
zachęcam do zapisy-
wania się byśmy mogli 
modląc się wspólnie, a 
jednocześnie każdy w 
swoim miejscu gdzie żyje 
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 
p a ź d z i e r n i k u 
zapraszam do udziału 
w nabożeństwach 
różańcowych, które 
odprawiamy w każdy 
piątek października o 
godz. 7:00pm. Pon-
adto w każdą niedzielę 
października o godz. 
4:30pm (pół godziny 
przed Mszą św.) również 
się modlimy odmawiając 
różaniec. Starajmy się 
odmawiać różaniec jak 
najczęściej, a szczegól-
nie w tym miesiącu 
Maryjnym. Bądźmy też 
świadomi tego, że naszym 
obowiązkiem jest uczyć 
dzieci jak się odmawia 
różaniec. Jeśli rodzice 
odmawiają tę modlitwę 
to i dzieci ją znają. Dlat-
ego dołóżmy wszelkich 
starań by ta piękna mod-
litwa polecana przez 
Maryję we wszystkich Jej 
największych objawieni-
ach jak: Lourdes, Fatima, 
La Salette, Medugorje nie 
była zaniedbywana lub 
zapominana. Nawet jedna 
„dziesiątka” (Ojcze nasz i 

10 razy Zdrowaś Maryjo) 
odmówiona w ramach 
wieczornej modlitwy, czy 
wspólnie 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!  

Koncert 
„Śpiewających 
Aniołków”

Serdecznie zaprasza-
my na koncert Chóru 
Dziecięcego naszej 
Parafii „Śpiewające 
Aniołki” w Par-
afii Our Ladies w 
Perth w czwartek 24 
października 2019 r. o 
godz. 7pm. Dołączcie 
do nas w tym radosnym 
wydarzeniu. Zaproście 
znajomych i rodzinę, bo 
im więcej Was będzie 
tym większa radość dla 
Aniołków. Po koncercie 
zapraszamy na kawę i 
ciasto. Mamy nadzieję, 
że nas wesprzecie swoją 
obecnością, bo bardzo 
pragniemy podzielić się 
z Wami tym co przygo-
towujemy dla Was. Do 
zobaczenia!!! 

Dekorowanie 
kościoła

To już stało się 
tradycją, że w 
październiku Polska 
Wspólnota jest odpow-
iedzialna za dekorow-
anie naszego kościoła. 
Dziękuję wszyst-
kim naszym Paniom, 
które wyraziły swoją 
ofiarność i chęć pomo-
cy by nasza świątynia 
mogła wyglądać dos-
tojnie w tym miesiącu 
poświęconym szc-
zególnie Matce Bożej 
Różańcowej. Wyrazy 
wdzieczności należą się 
Pani Renacie Król za 
udekorowanie kościoła 
na tę niedzielę. Bóg 
zapłać!



E-Bulletin
Email bulletin@

stjohns-perth.org.uk to 
subscribe to receive a 
copy of this bulletin, 
weekly.

You can use the QR 
code reader on your 
phone to read this code 
and be directed straight 
to the newsletter on our 
website.
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The remaining 
Second Collections 
for 2019:
 
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
St  John’s - cash 

£619.79, envelopes 
£689.40; Votives Can-
dles - £86.71; and Papers 
- £2.70 and shop - £5. 

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy is 

taking a break until Sun-
day 27th. The rota for 
helpers is at the back of 
the church.

Italian classes
Italian Classes for 

learners of all stages will 
continue at 4.15pm in the 
Small Hall on Saturdays.

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

Tuesday 15th 
October there 
will be no Mass this 
evening. Meeting in the 
hall begins at 7pm. The 
guest speaker will be 
Martin Payne talking on 
the island of St Kilda. All 
Parishioners and mem-
bers welcome.

Parish
Shop

Open after Mass 
on Sunday

Cards and Gifts
are available

Borrow from our 
extensive collection

available in 
the Church Hall

Thank you
Zena & Irene would 

like to say a big thank 
you to everyone who 
helped & supported the 
Coffee Morning & Raf-
fle which raised £730 for 
Macmillan Cancer Char-
ity.

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.

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.

Singing Angels
You are invited to a wee 

concert of the children’s 
choir - Śpiewających 
Aniołków  - the Singing 
Angels. It will be held at 
Our Lady’s Church on 
Thursday 24th October 
at 7pm. 

Please come and sup-
port these young singers 
at this joyous event and 
bring your friends and 
family with you. They 
would like to see as big 
an audience as possible, 
and they are very keen to 
show you what they’ve 
prepared. Refreshments 
will be served after the 
event.

Rosary in Italian
On Saturdays at 2pm, 

Rosary will be recited in 
Italian during October in 
St John’s.

African Mission 
collection

Last Sunday’s collec-
tion for the SMA Fathers 
amounted to £664.78 - 
thank you for your gen-
erosity.

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: Fr Tony 
McCarthy and Patrick 
Conahan.
Anniversaries: Ian 
Mackle and Joe Hare
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.



Justice 
and Peace

 

When a poor person dies of hunger, it has not happened because God did 
not take care of him or her. 

It has happened because neither you nor I wanted to give that person what 
he or she needed.

Saint Teresa of Kolkata  
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Heating 
system works 
- 
Arrangements 
for Mass

Works will be car-
ried out on the heat-
ing system on Monday 
14th-18th October. 

Holy Mass will be 
celebrated Monday-
Saturday at 10am in 
St Mary Magdalene’s, 
Glenearn Road for this 
week. We are grateful 
for their kindness. 

Weekend Masses 
and hall activities are 
not affected. 

Thank you for your 
patience & good-will 
during this period. If 
you can offer a lift to 
someone during the 
week who may need it 
would be much appre-
ciated. 

St Mary 
Magdalene’s 
Wednesday 
morning Mass, 
at 7am, remains 
unaltered

Candlelit 
Rosary
7pm, Thursday 
24th October
in St John’s Church 

organised by the 
Keep in Touch Group


