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27th Sunday of the Year 
Year C

6th October 2019

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

 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)

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear sisters 
and brothers 
in Christ

Whenever we say the 
Apostles’ Creed, we 
profess our belief in the 
Communion of Saints. 
This should evoke an 
image of a great soci-
ety of mutual assistance, 
in which the saints in 
Heaven intercede for us, 
while we help the Holy 
Souls in Purgatory with 
our prayers and by the 
indulgences we are able 
to gain for them. This 
dynamic of charity is a 
reflection of the Divine 
Charity which charac-
terizes the Life of the 
Blessed Trinity and is a 
practical expression of 
the theological virtue 
of Charity, which is in-
fused into our souls in 
Baptism.

In The Creed in Slow 
Motion Monsignor Ron-
ald Knox reminds us of 
a more prosaic meaning. 

He says that if you were 
to have asked St Paul 
what he meant by ‘the 
Communion of Saints” 
he would have said that 
“when one set of Chris-
tians is hard up another 
set of Christians, in a 
different part of the 
world, sends round the 
hat and takes up a col-
lection for them.”

This is what we need 
to do, quite urgently, for 
Christians in the Mid-
dle East, where whole 
Christian communities 
have been obliterated 
and continue to be eradi-
cated in places like Iraq, 
Syria and Libya. Chris-
tian men, women and 
children are being tor-
tured and slaughtered. 
Countless thousands of 
the survivors have been 
driven from their homes 
and are currently living 
in abject poverty in refu-
gee camps, in fear for 
their future.

One of the terrible suf-

ferings these poor peo-
ple have to endure is the 
dreadful sense of having 
been forgotten. Most of 
the media takes very lit-
tle interest in the plight 
of persecuted Chris-
tians, and the leaders 
of the world have other 
priorities.

We need to pray. The 
extinction of the Chris-
tian presence in great 
swathes of the Middle 
East is arguably one of 
the greatest calamities 
that civilisation has ever 
faced. Previously, when 
western Europe was 
threatened by the Turks, 
Pope St Pius V, in addi-
tion to calling on Chris-
tendom to raise an army, 
instructed all Catholics 
to pray the Rosary. It is 
no exaggeration to say 
that the victory of the 
Christian fleet at the 
Battle of Lepanto on 
7th October 1571 saved 
western Christendom 
from enslavement. The 

Feast of the Most Holy 
Rosary was established 
in thanksgiving for Our 
Lady’s intervention.

The plight of Chris-
tians in the Middle East 
is desperate.

In this time of great ur-
gency and untold suffer-
ing, there is something 
we can do, as members 
of the Communion of 
Saints, to assist those of 
the saints who are cur-
rently suffering persecu-
tion, homelessness and 
death. We can give gen-
erously, to an extent that 
is self-sacrificial. And 
we can all pray. One of 
the most powerful weap-
ons we have is the Rosa-
ry. Pray it every day for 
persecuted Christians. 
And may Our Lady of 
Victories and the great 
Pope St Pius V intercede 
for us all.

Canon Mulholland

Pray the Rosary every day

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 O that today 
 you would listen to his voice!   
 Harden not your hearts.
Gospel Acclamation 
 Speak, Lord, 
 your servant is listening: 
 you have the message of eternal life.

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: David 
Storrie, Sadie Gallagher, 
John A Dunn and John 
McCullie. 
Anniversaries: Mary 
Garvie, Roberta Wal-
lace, Mary Duffey, Linda 
Taylor, Sheelah Melville, 
Josephine Monaghan and 
Elizabeth Monaghan
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

W 2002 r. Ojciec Święty 
Jan Paweł II w liście apos-
tolskim Rosarium Virginis 
Mariae („O różańcu Dzie-
wicy Maryi”) ogłosił Rok 
Różańca (od października 
2002 r. do października 
2003 r.) i wprowadził jego 
nową część - Tajemnice 
Światła dotyczące pub-
licznej działalności Pana 
Jezusa. Ojciec Święty 
pragnął, „aby różaniec w 
pełniejszy sposób można 
było nazwać streszc-
zeniem Ewangelii”. Do 
Polski Żywy Różaniec 
dotarł jeszcze w XIX w. 
Obecnie istnieje niemal w 
każdej parafii. W 1977 r. 
Prymas Stefan Wyszyński 
zatwierdził Ceremoniał 
Żywego Różańca, opra-
cowany przez o. Szymo-
na Niezgodę OP w 100 
rocznicę objawień fatim-
skich. Koło skupiało 15 
osób - stosownie do liczby 
tajemnic różańcowych; po 
dodaniu Tajemnic Światła 
liczy 20 członków. Każdy 
z nich przez cały miesiąc 
rozważa jedną i tę samą 
tajemnicę. Następnie pod-
czas spotkania członkowie 
wymieniają się nimi i 
pochylają nad kolejnymi. 
Na czele koła stoi zelator, 
który powinien czuwać 
nad zmianami tajem-
niczek. Do jego zadań 
należy też reprezentow-
anie grupy i troska o to, 
aby jej skład był kom-
pletny. „Przewodniczący” 
dynamizuje prace koła i 
nadaje mu odpowiedni 
kierunek. On prowadzi 
spotkania i koordynu-
je wszelkie działania. 
Każde koło powinno 
zachować autonomię, 
ale jego członkowie nie 
mogą zapominać, że są 
też cząstka wielkiej rodz-
iny różańcowej. Koła 
powinny propagować 
w swoich środowiskach 
różaniec i kult Maryi. 
Ona przecież jest ich 
patronką. Członkowie 

kół odpowiadają tym 
samym na Jej prośby o 
odmawianie różańca. 
W swoich modlitwach 
pamiętają o intencjach 
Ojca Świętego, starają 
się wynagradzać Bogu 
za popełnione zło i 
wypraszać nawrócenie 
dla tych, którzy odeszli 
od Stwórcy. Koła skupiają 
różnych ludzi, wśród nich 
są rozmiłowani w różańcu, 
ale też i tacy, którzy dopi-
ero zaczynają doceniać 
jego wartość. Ruch nie 
zrzesza ludzi doskonałych, 
ale tych, którzy chcą 
odpowiedzieć na we-
zwanie Maryi i zbliżyć się 
do Boga. Zauważył to już 
jezuita, o. Henri Ramiere, 
który w liście do P. Jaricot 
pisał, że koła: „składają się 
z ludzi dobrych, średnich i 
takich, którzy mają tylko 
dobrą wolę (...). Piętnaście 
węgli: jeden płonie, trzy 
lub cztery tlą się zaled-
wie, a pozostałe są zimne. 
Ale zbierzcie je razem, a 
wybuchną ogniem! Oto 
właściwy charakter two-
jego Żywego Różańca”. 
Obecnie nie doceniamy 
wartości tego ruchu. Wie-
lu patrzy nań z kpiną i 
ironicznym uśmieszkiem. 
No bo co może staruszka 
z różańcem w ręce? Taki 
schemat utarł się prawie w 
przypadku nas wszystkich. 
Biskup Chrapek nazwał 
koła „uśpionym olbr-
zymem, którego trzeba 
obudzić”. Razem można 
więcej i lepiej, także 
przed obliczem Boga i 
Jego Matki... Odmawiając 
jeden dziesiątek różańca 
i rozważając tylko jedną 
tajemnicę, członek koła 
ma zasługę taką samą, jak-
by odmówił cały różaniec, 
ponieważ złożona z 
20 osób Róża (Koło) 
rzeczywiście odmawia 
cały różaniec. Żywy 
Różaniec to również ofi-
arowanie komuś pięciu 
minut swojego życia, 

bo tyle mniej więcej 
trwa jedna dziesiątka. 
Warto włączyć się w ten 
ruch z wielu powodów, 
przede wszystkim jednak 
ze względu na pamięć 
modlitewną sióstr czy 
braci za naszego życia i 
po śmierci. Członkowie 
kół zawsze pamiętają 
o sobie przed Bogiem. 
Modlą się za żyjących 
i zmarłych członków, 
zamawiają Msze św. w ich 
intencji. Przynależność 
do Róży wiąże się z 
kilkoma obowiązkami, 
których wypełnienie nie 
należy jednak do rzeczy 
niemożliwych. Codzienna 
modlitwa różańcowa, 
udział w spotkaniach, 
przystępowanie do sakra-
mentów świętych i szer-
zenie kultu Maryi - to jedne 
z podstawowych zadań. 
Czciciele Maryi na pewno 
nie będą zapomniani przez 
Jej Syna, On będzie ich 
wspomagał tu na ziemi, a 
potem przyjmie do swego 
Królestwa. KŻR istnieją 
w każdej parafii, są rac-
zej cichą i mało widoczną 
wspólnotą, ale jej moc 
jest ogromna. Warto 
się do niej przyłączyć z 
wielu względów. Nie wa-
hajmy się, jeśli lubimy 
różaniec, chcemy wspól-
nie trwać przy Maryi i 
wypraszać łaski potrzebne 
Kościołowi i nam samym. 
Pragniesz być bliżej Boga 
i zmobilizować się do 
modlitwy? Nic prostsze-
go: weź do ręki różaniec i 
dołącz do koła. Nie czeka-
jmy na lepszy czas, na to, 
że kiedyś będziemy mieli 
mniej pracy i obowiązków. 
Można się tłumaczyć, ale 
czy warto? Po co czekać? 
Zatrzymaj się nad życiem 
Jezusa i Jego Matki, powi-
erz Bogu tych, którzy nie 
poznali różańca, a może 
również oni przyjdą i 
skorzystają ze źródła łaski.                                                                                                                                  

Fr Bogdan

Być Płatkiem w Róży Różańcowej cd. 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
Zapraszam wszyst-

kie dzieci na ich Msze św. 
połączone z liturgią dla 
dzieci w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 10 listopada  
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 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 październiku 
zapraszam do udziału 
w nabożeństwach 
różańcowych, które 
będziemy odprawiać w 
każdy piątek października 
o godz. 7:00pm. Ponadto w 
każdą niedzielę października 
o godz. 4:30pm (pół godziny 
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 
wieczornej modlitwy, czy 
wspólnie z najbliższymi 
przyniesie Maryi chwałę, a 
nam wyprosi wiele Bożych 
łask, których nam tak bard-
zo potrzeba każdego dnia. 
Królowo Różańca Świętego 
– módl się za nami!  

Dekorowanie 
kościoła

To już stało się tradycją, 
że w październiku Polska 
Wspólnota jest odpowied-
zialna za dekorowanie 
naszego kościoła. Dziękuję 
wszystkim naszym Pa-
niom, które wyraziły swoją 
ofiarność i chęć pomocy 
by nasza świątynia mogła 
wyglądać dostojnie w tym 
miesiącu poświęconym 
szczególnie Matce Bożej 
Różańcowej. Wyrazy 
wdzieczności należą się Pa-
niom: Teresie Jabłońskiej 
i Marlenie Szafran za ude-
korowanie kościoła na tę 
niedzielę. Bóg zapłać!



 Parish website:   www.stjohns-perth.org.uk      Discover us  @StJohnRCPerth

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 - £1,511.21; 
Votives Candles - 
£100.21; and Papers - 
£2.04 and shop - £5. 

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy 

continues at our 9am 
Mass this Sunday - then 
takes 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 
resume in October 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. 
Guest speaker

Martin Payne talking 
on the island of St Kil-
da. All Parishioners and 
members welcome.

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

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.

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 Octo-
ber at 7pm. Please come 
and support 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.
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Heating 
system 
works- 
arrangements 
for Mass

Our parish church 
building exists to help 
us worship God, and to 
show His love to eve-
ryone in Perth. 

A church’s heat-
ing system affects its 
fabric, its contents, its 
congregation and its 
mission. There is no 
universal solution to 
making a church com-
fortable. Any heating 
exists to allow us to 
discover new habits 
and ways of praying to 
God, that those whom 
you know might come 
to know Jesus.

Works will be car-
ried out on the heat-
ing system on Monday 
7th-11th & Monday-
14th-18th October. 

Holy Mass will be 
celebrated Monday-
Saturday at 10am in 
St Mary Magdalene’s, 
Glenearn Road for 
those 2 weeks. It will 
probably not take that 
long, but we are being 
cautious. 

Weekend Masses 
and hall activities are 
not affected. 

Thank you for your 
patience and 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


