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 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
and St Mary Magdalene’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 

Peter-tide is usually 
the time of Ordinations 
to the Sacred Priesthood 
throughout the world. We 
can all rejoice because 
now there are new priests. 
These are ordained men 
who can bring us Jesus 
through the Sacrifice of 
Holy Mass. Now there 
are more priests who can 
absolve our sins. Now 
there are more priests 
who can Baptize. And for 
what purpose? For you. 
For you, strengthened by 
the sacraments, to go out 
and use your gifts for the 
world. For you to live out 
your Baptism and evange-
lize, convert, preach and 
heal. It is your job to bring 
Christ into the streets, 

workplace and home. In 
fact, the world outside the 
Church is primarily your 
territory as Laity. The pur-
pose of the Church is to 
powerfully bring the good 
news to the least among 
us. You have the power to 
do this. You have already 
been mandated to do it by 
your Baptism and Confir-
mation.

As Catholics we must 
renew again our great dig-
nity. This dignity founded 
upon our baptism, which 
makes us belong to Christ. 
Everyone baptized and 
especially those who are 
confirmed should be more 
active in their Faith. And 
‘more active’ does not 
mean ‘doing’ more at Holy 

Mass. If there is a place 
that is the territory of the 
Ordained, it is in the enact-
ment of the Sacramental 
Liturgies. One should not 
be satisfied with reading 
or singing at Holy Mass, 
or being an extra-ordinary 
distributor of Holy Com-
munion, or pass-keeping, 
so that he or she can go 
home and say, “I’m ac-
tive in my faith”. That is 
bogus. Liturgical volun-
teers are all appreciated 
at St John’s, don’t get me 
wrong! But there must be 
something deeper, more 
pervasive in our lives, than 
activity in the Liturgy to 
be an active Catholic. 

Active Catholics change 
the world around them be-
cause they are changed by 
Christ. Active Catholics 
place their hearts on the 
Altar so as to receive an 
entirely transformed heart 
in Eucharistic commun-
ion. Active Catholics live 
in the world doing ordi-
nary jobs, raising families 
and going about their or-
dinary business as others 
do, yet hold within them-
selves something differ-
ent. Something that gives 
them life and allows for a 
new freedom that attracts 
the eyes of those in our 
world who are searching 
for that ‘something more’ 
they intuitively desire.

Let us ask for the grace 
to be better active Catho-
lics as we prepare to open 
our Churches again for 

Holy Mass. Through the 
Sacraments we receive, 
the deep prayer life that we 
foster and the work that we 
do, let’s continue to sanc-
tify the world around us.

Canon Mulholland

Opening 
hours this 
week

I  would like to thank 
all our Stewards and our 
Hygiene Technicians who 
helped facilitate our grad-
ual opening. Their com-
mitment and positivity in 
challenging circumstances 
has been remarkable and I 
would like to thank every 
member of our team for 
all their hard work and 
effort in going above and 
beyond.

We will open the 
Church on Wednesday 
and Friday of this com-
ing week from 11am-
1pm and on Thursday 
from 5-7pm. 

The good news of re-
opening or Churches has 
been announced. Much 
will have to be decided 
how this is done appro-
priately. We are not out of 
the woods yet!  Here at 
St John’s the first pub-
lic Mass will be 4pm on 
Saturday 19th. PLEASE 
keep up-to-date with the 
parish website for further 
news on the logistics of 

how this will be done. At 
the moment, it is work 
in progress. Remember, 
if you are suffering from 
any symptoms of Cov-
id-19 please do not come 
to St John’s. If you are in 
an at-risk category from 
Covid-19 we recommend 
that you do not come to 
St John’s at this time. 
The Obligation to attend 
Sunday Mass is still sus-
pended. Hopefully, after 
discussions with others we 
will publish at the begin-
ning of the week our road 
ahead. Keep in mind you 
will need to be flexible. 
Once the capacity for each 
Mass is reached the doors 
will be closed. How best 
we manage this is still be-
ing reflected on. 

Before a church can re-
open, it must observe the 
following requirements:
- social distancing must be 
observed
- face-coverings must be 
worn by those attending 
(except under-5s)
- for each service, the par-
ish must retain details of 
names and contact details 
of all attendees.

Thank you for your 
patience and support dur-
ing this time. Please keep 
praying. Let us together 
put our trust in God the 
Holy Spirit who sancti-
fies us and gives us the 
strength to do what is right 
in every circumstance.

My dear parishioners of St John’s
and St Mary Magdalene’s
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XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA „A”

Poszukiwanie 
Mistrza

Tłumy zgromadziły 
się tak liczne, że Je-
zus, aby być lepiej 
słyszanym, postanowił 
głosić do nich słowo z 
łodzi. Słuchacze byli 
głodni słowa Bożego. 
Wiedzieli, że mają przed 
sobą Mistrza. Chcie-
li znać prawdę, aby 
według niej żyć.

To jest błogosławiony 
głód. Mądrość polega 
na szukaniu człowieka, 
który ją posiada. A gdy 
się do niego dotrze, 
mądrość każe zamienić 
się w słuch i gromadzić 
w sercu jego słowa, 
czyniąc je własnym 
bogactwem. Słowo 
mądrości to nie en-
cyklopedyczna wiedza. 
To pokarm decydujący o 
wzroście serca. Mądrość 
wybiera jedynie pokarm 
zdrowy i przyjmuje 
go w takich dawkach, 
jakie są potrzebne 
do rozwoju. W sercu 
mądrego słowo wzrasta, 
przemienia go i wydaje 
owoce. Stopniowo on 
sam staje się nauczy-
cielem mądrości. Często 
mówimy o miłosierdziu 
wobec ludzi głodnych 
chleba, potrzebujących 
domu, ubrania, opieki. 
Jest jednak ważniejsze 
miłosierdzie – to, które 
karmi innych mądrością. 
Tak przejawia się ono u 
Boga. Pisze o tym Iza-
jasz, porównując słowo 
Boga do życiodajnego 
deszczu. Bóg karmi 
nas mądrością i zależy 
mu na tym, byśmy nią 
żyli. Świat podaje wiele 
pokarmów skażonych, 
zatrutych, niezd-
rowych. Służą temu 
między innymi media. 
One albo zadeptają 
słowa mądrości, albo 
nie dopuszczą, by 
wzrastały, albo zagłuszą 

je chwastami głupoty... 
Sam Bóg troszczy się o 
to, by ludzie mądrzy byli 
w zasięgu naszego wz-
roku. Czy znamy smak 
mądrości? Czy znamy 
imiona ludzi, którzy nią 
żyją? Odpowiedź na te 
pytania ujawni, w jakim 
stopniu sami jesteśmy 
głodni mądrości.                                                                                                                                        
                    

Fr Bogdan

Otwarcie 
naszego 
kościoła                                                                                                                                         
Drodzy Parafianie!                                                                                                                               
W czwartek 9 lipca 
weszliśmy w kolejną, 
trzecią fazę zwalczania 
Coronovirusa Covid-19. 
W związku z tym Rząd 
Szkocji pozwolił nam 
na otwarcie naszych 
kościołów na modlitwę 
prywatną i adoracje 
Najświętszego Sakra-
mentu w tabernakulum. 
Miejsca dla wiernych w 
kościele są oznakowane 
z zachowaniem dwu-
metrowej odległości. 
Przy wejściu do kościoła 
należy zdezynfekować 
ręce i założyć maseczkę 
w którą każdy pow-
inien się zaopatrzyć. 
Wchodzimy do 
kościoła wejściem 
głównym natomiast po 
skończonej modlitwie 
opuszczamy kościół 
wyjściem bocznym. 
Ubikacje w kościele 
pozostają w dalszym 
ciągu zamknięte. Nasza 
świątynia jest otwarta 
w następujące dni ty-
godnia: środy i piątki od 
godz. 11:00 do 1:00pm, 
natomiast w czwartki od 
godz. 5:00 do 7:00pm. 
W tym czasie jest także 
możliwość sakramentu 
Spowiedzi świętej. W 
dalszym ciągu pozo-
staje ważną sugestia 
żeby osoby powyżej 
70 roku życia lub z 
dolegliwościami zd-
rowotnymi jeszcze nie 
korzystały z tych wizyt 

w kościele. Pamiętajmy 
żeby stosować się do 
wytycznych, które 
zostaną nam udzielone 
przez woluntari-
uszy przy wejściu do 
kościoła.  Rząd Szkocji 
przewiduje, że public-
zne sprawowanie Mszy 
św. i sakramentów św. 
może się rozpocząć nie 
wcześniej jak od 23 
lipca 2020 r. pomimo 
tego, że bary, restaura-
cje, kina i inne insty-
tucje będą już otwarte 
tydzień wcześniej, 
bo od 15 lipca 2020 
r.  Proszę, aby śledzić 
nasz biuletyn niedzielny 
każdego tygodnia na 
naszej stronie parafial-
nej odnośnie dalszych 
informacji związanych 
z serwisami w naszej 
świątyni. Dziękuje za 
Wasze zrozumienie 
naszych próśb co do 
przestrzegania restrykcji 
sanitarnych, bo jest 
to dla naszego dobra 
i zdrowia nas wszyst-
kich. Szczęść Boże.                                                                                                                                            
            

Fr Bogdan

Zapisy dzieci 
do klasy 
pierwszo-
komunijnej 
po polsku

Dzieci, które w roku 
szkolnym 2020/2021 
będą w procesie przy-
gotowania do Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii 
św. i  Rodzice życzą 
sobie by ich program 
przygotowania odbywał 
się po polsku już od 
dzisiejszej niedzieli 
tj. od 05 lipca 2020 
r.  można je zgłaszać 
do klasy pierwszo-ko-
munijnej wypełniając 
specjalny formularz. 
Formularze można 
odbierać osobiście w 
czasie kiedy kościół 
jest otwarty w tygodniu 
lub poprzez kontakt z 
Ks. Bogdanem. Zajęcia 

dla tej grupy będą się 
odbywać wg. programu 
jaki jest stosowany w 

Polsce w Archidiecezji 
Krakowskiej. Spotkania 
tej grupy będą w jednaj 
z salek obok holu para-
fialnego. Terminy i ilość 
spotkań będzie omawi-
ana na pierwszym, or-
ganizacyjnym spotkaniu 
z Rodzicami. Prioryte-
tem przynależności do 
tej klasy komunijnej 
są dzieci, które nie 
uczęszczają do szkół ka-
tolickich. Po ukończeniu 
całego programu Rod-
zice mogą zdecydować 
gdzie i kiedy chcą by ich 
dziecko przystąpiło do 
Sakramentu Pierwszej 
Komunii św. Może to 
być na polskiej Mszy 
św. w niedzielę w Parafii 
św. Jana Chrzciciela lub 
też istnieje możliwość 
przyjęcia Pierwszej Ko-
munii św. w Polsce za 
specjalnym pozwole-
niem księdza katechety. 
Termin przyjmow-
ania zgłoszeń upływa 
wraz z zamknięciem 
pełnej klasy tj. 20 osób. 
Zajęcia rozpoczną się 
od września. Wszel-
kie informacje można 
uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu 01738 
564 182.

Profesor i 
przewoźnik

Pewnego dnia jeden 
z najsławniejszych pro-
fesorów uniwersytetu, 
kandydat do nagro-
dy Nobla, dotarł nad 
brzeg jeziora. Poprosił 
przewoźnika, by go 
wziął do swej łodzi na 
przejażdżkę po jeziorze. 
Dobry człowiek zgodził 
się. Gdy byli już dale-
ko od brzegu, profesor 
zaczął go wypytywać. 
Znasz historię? Nie! 
A więc jedna czwarta 
twego życia stracona. 
Znasz astronomię? Nie. 
A więc dwie czwarte 
twego życia poszły na 
marne. Znasz filozofię? 
Nie. A więc trzy czwarte 
twego życia są stracone. 
Nagle niespodziewanie 

zaczęła szaleć okro-
pna burza. Łódka na 
środku jeziora kołysała 
się jak mała łupinka 
orzecha. Przewoźnik 
przekrzykując ryk wiat-
ru zapytał profesora: 
Umie pan pływać? Nie 
- odpowiedział profesor. 
A zatem całe pana życie 
jest stracone…

Jest wiele dróg, zazw-
yczaj bardzo pięknych 
i pociągających, które 
prowadzą do śmierci. 
Jedna jedyna droga 
jest drogą życia. To 
droga Boża. Nie trać 
nigdy z oczu tego, 
co jest rzeczywiście 
najważniejsze.

16 lipca – 
Wspomnienie 
Najświętszej 
Maryi Panny z Góry 
Karmel (Szkaplerz 
karmelitański)

Dzisiejsze wspom-
nienie zwraca nas ku 
Maryi objawiającej 
się na górze Karmel, 
znanej już z tekstów 
Starego Testamentu - z 
historii proroka Eliasza 
(1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 
25). W XII wieku po 
Chrystusie do Europy 
przybyli, prześladowani 
przez Turków, duch-
owi synowie Eliasza, 
prowadzący życie kon-
templacyjne na Karme-
lu. Również w Europie 
spotykali się z niechęcią. 
Jednakże Stolica Apos-
tolska, doceniając 
wyrzeczenia i umartwie-
nia, jakie podejmowali 
zakonnicy, ułatwiała 
zakładanie nowych 
klasztorów. Szczególnie 
szybko zakon rozwijał 
się w Anglii, do czego 
przyczynił się m.in. 
wielki czciciel Maryi, 
św. Szymon Stock, 
szósty przełożony gen-
eralny zakonu karmel-
itów. Wielokrotnie 
błagał on Maryję o ra-
tunek dla zakonu. W 
czasie jednej z modlitw 
w Cambridge, w nocy z 
15 na 16 lipca 1251 r., 
ujrzał Bożą Rodzicielkę 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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Sunday Mass

First: Isaiah 55: 10-11 
- As the rain waters the earth making it yield 
seed and bread, so the word that goes from 
my mouth does not return to me empty.

Psalm 64 
- Some seed fell into rich soil and produced 
its crop / You care for the earth, give it water 
/ And thus you provide for the earth / You 
crown the year with your goodness / The hills 
are girded with joy.

Second: Romans 8: 18-23 
- From the beginning till now the entire crea-
tion has been groaning in one great act of 
giving birth and not only creation but all who 
posesss the first fruits of the Spirit.

Gospel: Matthew 13: 1-23 
- The parable of the sower .. for anyone who 
has will be given more ... happy are your ears 
because they hear ... the one who received the 
Word in rich soil understands - he is the one 
who yields a harvest and produces a hundred-
fold.

Collections and 
other donations

Following requests from many pa-
rishioners around the Diocese wishing 
to continue to make their weekly offer-
ing to their parishes, the Diocese has, in 
partnership with the company, PAYA-
GROUP, established an online portal to 
allow for donations by card payment to 
your parish at any time. 

Parishioners who are UK tax payers 
will also be able to gift aid their donation 
by completion of an online declaration. 

If you already make your contribu-
tions using a Standing Order - this 
remains the best way. For those who 

would wish to set up a standing order 
- please contact Canon Mulholland 
for the parish bank account details

The new portal is available through 
the diocesan website, and is a complete-
ly secure way to give to individual par-
ishes, as well as to some of the Diocesan 
Funds as you will see. The DONATE 
BUTTON is now be a permanent fea-
ture on the diocesan website

www.dunkelddiocese.co.uk 

Prayers
In your charity, please pray for the repose of the souls of those 
who have died recently and for all whose anniversaries occur about this 
time.

RECENTLY DEAD: - Mary Carey
ANNIVERSARIES: - Mary McDermott, John Quinn, Lucy Muldownie, 
Willie Muldownie and Roxanne Shipman.
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

w otoczeniu Aniołów. 
Podała mu Ona brązową 
szatę, wypowiadając 
jednocześnie słowa: Pr-
zyjmij, synu, szkaplerz 
twego zakonu, jako znak 
mego braterstwa, przy-
wilej dla ciebie i wszyst-
kich karmelitów. Kto w 
nim umrze, nie zazna og-
nia piekielnego. Oto znak 
zbawienia, ratunek w 
niebezpieczeństwach, pr-
zymierze pokoju i wiec-
znego zobowiązania. 
Szymon Stock z radością 
przyjął ten dar i nakazał 
rozpowszechnienie go 
w całej rodzinie zakon-
nej, a z czasem również 
w świecie. Do spopu-
laryzowania szkapler-
za karmelitańskiego 
przyczyniło się przeko-
nanie, że należących do 
bractwa szkaplerza Mar-
yja wybawi z płomieni 
czyśćca w pierwszą 
sobotę po ich śmierci. 
Nabożeństwo szkaplerza 
należało kiedyś do naj-
popularniejszych form 
czci Matki Bożej. Szka-
plerz w obecnej formie 

jest bardzo wygodny 
do noszenia. Można 
nawet zastąpić go me-
dalikiem szkaplerznym. 
Z całą pewnością no-
szenie szkaplerza mo-
bilizuje i przyczynia 
się do powiększenia 
nabożeństwa ku 
Najświętszej Maryi 

Pannie. Szkaplerz, 
będący znakiem mar-
yjnym, zobowiązuje 
do chrześcijańskiego 
życia, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na 
uczczenie Najświętszej 
Maryi Dziewicy potwi-
erdzanym codzienną Pod 
Twoją obronę. 

FEAST 
DAYS 

Wednesday 15th
St Bonaventure

Thursday 16th
Our Lady 
of Mount
Carmel

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 Some seed fell into rich soil 
 and produced its crop.

Gospel Acclamation 
 Speak, Lord, 
 your servant is listening: 
 you have the message of eternal life.

Dunkeld 
News

The new edition of 
Dunkeld News, the quar-
terly newsletter of Bishop 
Stephen Robson, has been 
published online. 

Printed copies will NOT 
be available at church 
doors - but you can or-
der a FREE printed copy 
online - postage charges 
apply. Downloads, as al-
ways, are FREE. www.
dunkelddiocese.co.uk


