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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 

The sight of the 
doors of our church 
open again to wel-
come people in to 
pray and worship is 
a joyful one, and it is 
so good that many of 
us have been able to 
draw strength for the 
stillness and calm of 
St John’s once more. 
We find here the 
strength and comfort 
that comes from, in 
T.S. Eliot’s phrase, 
kneeling “in a place 
where prayer has been 
valid”.

The Sacrifice of the 
Holy Mass stands at 
the centre and heart 
of our Christian life in 
all its dimensions. The 
beauty of the Mass re-
call those apt words of 
Dostoevsky’s ‘Idiot’: 
‘Beauty will save the 
world.’ In the months 
ahead let us renew our 
commitment to dis-
covering the healing 
balms of our precious 
traditions. Let us nev-

er forget the Sun of 
Justice, the Teacher 
of Truth, the Word 
made Flesh has never 
ceased to shine in the 
darkness for those 
who heeded His light, 
His voice, His Real 
Presence. 

Let us strive for no-
ble beauty and trans-
cendent holiness in 
our liturgy, which 
humbles us before 
the mystery of God, 
carries us into sacred 
silence, and bears us 
to a world of invisible 
realities. If there is to 
be a new springtime in 
the Church post COV-
ID-19, the worthy cel-
ebration of the liturgi-
cal rites will be at the 
heart of it. As ever we 
need the kind of lit-
urgy that pleases God, 
softens the hearts of 
sinners, and raises us 
towards sanctity.

Canon Mulholland

Attendance 
at Sunday 
Mass

You currently need 
to register with Event-
brite and print off a 
ticket to attend Mass 
on Saturday/Sunday. 
We will also have a 
sign-up list at the back 
of the Church dur-
ing week day Masses. 
Please do not dupli-
cate your name if you 
have booked online. 

This is so that we 
can ensure there is 
sufficient distancing 
within St John’s. If 
you are experiencing 
any of the symptoms 
of Covid-19, it is es-
sential that you do not 
come to church.

Please note that 
households booking 
tickets should nomi-
nate 1 person to book 
their tickets together 
(max 4 tickets) to 
avoid unnecessary du-
plication.

If you do not man-
age to get a ticket one 
week, please e-mail 
the office and you will 
be given priority for 
the following Sunday.

For the present the 
maximum attendance 
at any Mass will be 50 
people. The 2m rule is 
remaining in force at 
present. We will open 
30 minutes before 

each Mass. Remem-
ber to bring a face 
covering. 

The Sunday obli-
gation remains sus-
pended, so we would 
encourage you to at-
tend one Mass a week, 
regardless of the day. 
If our congregation 
is spread out over the 
whole week rather 
than all coming on a 
Sunday this may be an 
effective way to allow 
everyone to attend 
Mass at least once a 
week, and since the 
Sunday liturgy is be-
ing minimalised just 
now the weekday lit-
urgy will not be no-
ticeably different from 
the Sunday Liturgy.

Remember that the 
church must be closed 
and cleaned after each 
Mass ( the more vol-
unteers the better)–we 
have to make sure that 
there is enough time 
between Masses for 
everyone to leave in 
a safe and managed 
way, for the church 
to be fully cleaned, 
and then for the next 
congregation to arrive 
and be seated safely.

Track & Trace: We 
must record the names 
and contact details of 
all attendees to pass 
on to the NHS in the 

event of an outbreak 
in a parish. It would 
make sense and help 
us if you came with 
this already prepared 
on a piece of paper 
that you could drop 
into a box. It would 
facilitate quick access 
into the Church. The 
information will be 
only used to contact 
you should there be 
someone in the con-
gregation at the same 
Mass who developed 
symptoms of the vi-
rus.

My dear parishioners of St John’s
and St Mary Magdalene’s

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 You open wide your hand, O Lord, 
 and grant our desires.
Gospel Acclamation 
 Blessings of the King 
 who comes, in the name of the Lord! 
 Peace be in heaven 
 and glory in the highest heaven.

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.

ANNIVERSARY 
Margaret Halley

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.



 Parish website:   

Za późno? 
To w sam raz!

Nakłonić ucho, by 
się nakarmić? Brzmi 
z pozoru jak poemat 
dadaistyczny. Tymc-
zasem duch człowieka 
syci się słuchaniem, tak 
jak ciało pokarmem. 
Słuchać, tak jakby się 
smakowało przysmaki! 
Bóg daje za darmo 
nieskończenie więcej, 
niż my możemy kupić, 
płacąc skończenie 
mniej. Kto zaznał, jak 
słodki jest Pan, tego 
nie oderwą od Chrys-
tusa ani problemy, ani 
deficyty, ani ubóstwo, 
ani nawet piekło. Uc-
zniowie mieli jedynie 
5 chlebów i 2 ryby. Od 
dawna dopatrywano 
się w tych pokarmach 
aluzji do Tory albo do 
pięciu ran Chrystusa, 
jak również do Star-
ego i Nowego Testa-
mentu albo do dwóch 
przykazań miłości 
Boga i człowieka. 
Połamać chleby, to jak-
by złamać tajemniczość 
treści, zrozumieć sens 
zapisu w jego duch-
owej warstwie, w jego 

wewnętrznym smaku. 
A może to odniesienie 
do męki Chrystu-
sa, w której złamał 
zapieczętowany sens 
proroctw mesjańskich? 
Najważniejsze dla 
nas jest jednak to, że 
Jezus ma pokarm na 
głód miłości! Miejsce 
było puste, ale z każdą 
pustką Bóg potrafi sobie 
poradzić, wypełniając 
ją cudownie obfitością. 
Pora była spóźniona, 
ale dla Jezusa nigdy 
nie jest za późno! Nie 
sądź, że wszystko stra-
cone. Nastał wieczór, 
ale gdzie jest Światłość 
świata, widać to, 
co najważniejsze, a 
znika to, co odciąga 
naszą uwagę od Boga. 
Mówimy, że jest już 
za późno, ogarnia nas 
rezygnacja, czujemy 
się zawiedzeni. Tym-
czasem właśnie taki 
czas dla Jezusa to je-
dyna okazja, by w całej 
obfitości okazać swą 
łaskawość. Chodzi ty-
lko o to, by w takim 
momencie nie opuścić 
Boga! Tłumy mogły 
przecież odejść, widząc, 
że nie ma co jeść i nie 

ma nikogo, kto by mógł 
temu zaradzić. Nie 
opuszczaj Boga nawet 
wtedy, gdy trwanie 
przy Nim wydaje się 
oczywistą stratą i ab-
surdem. Nie wierz fak-
tom, tylko Bogu! Nie 
pożałujesz! Pustka z 
Bogiem jest zawsze 
pozorna jak szary pa-
pier opakowania, który 
ukrywa prezenty pod 
choinkę. Nigdy nie 
powinniśmy wątpić 
w wynagrodzenie 
tych pustych godzin 
spędzonych na mod-
litwie lub przy czyta-
niu Biblii. Pamiętam 
chińską bajkę o trzech 
braciach, którzy 
przemierzając świat, 
dotarli do wielkiego 
pustego pałacu. Na-
jsilniejszy wziął skarby 
i uciekł, średni porwał 
królewnę, a najmłodszy 
spóźnił się, więc w 
pałacowych komna-
tach nie znalazł już 
nic. Siedział smutny na 
progu. W nocy usłyszał 
głos, który obwieścił 
mu, że cały gmach 
jest jego. Głos prosił, 
by poczekał jeszcze 
trzy dni. Chłopak nie 

miał nic do stracenia 
i poczekał. Po trzech 
dniach przy bramie 

stał wierzchowiec 
najstarszego brata z 
workiem skarbów, 
a obok drugi koń z 
przerażoną królewną. 
Opowiedziała, że 
bracia zginęli, gdyż 
chciwość odebrała im 
rozsądek i chwaląc się 
zdobyczami, wzbudzili 
morderczą zazdrość 
ludzi z pobliskiego 
miasteczka. Królewna 
uciekła i zabrała wier-
zchowca ze skarbami. 
Żyli długo i szczęśliwie. 
Dobrze jest się spóźnić!                                                                                                                                         

 Fr Bogdan

Powrót do Mszy 
św. w naszej 
parafii

Drodzy Parafi-
anie!  Z Bożym 
błogosławieństwem 
kontynuujemy  cel-
ebracje Mszy św. 
i niektóre z sakra-
mentów świętych 
mając nadzieję, że 
powoli będziemy się 
przybliżać do regu-
larnych i pełnych 
celebracji. Msze św. 

są kontynuowane w 
niedzielę i w dni tygod-
nia oprócz poniedziałku 
i soboty rano. Sakra-
ment Spowiedzi jest 
dostępny we wtorki od 
godz. 6:00pm i przed 
Polską Mszą św. od 
godz. 4:15pm. Adorac-
ja Najświętszego 
Sakramentu jak zw-
ykle w każdy wtorek 
od godz. 6:00pm do 
7:00pm zakończona 
Eucharystią o godz. 
7:00pm. Ciągle jeszcze 
problemem pozostaje 
ilość osób w kościele. 
Niestety na chwilę 
obecną nie może być 
więcej niż 50 i każda 
osoba przy wejściu 
musi być notowana 
imieniem i nazwisk-
iem oraz nr telefonu 
w razie stwierdzenia 
zakażenia. Przy tym 
wszystkim zachęcam 
do wcześniejszych 
zapisów przed 
niedzielą liturgią drogą 
elektroniczną na stronie 
naszej parafii. Można 
zabierać ze sobą dzieci 
i to nie jest przeszkodą. 
Mówiąc więcej o 
ograniczeniach musimy 
mieć wszyscy swoje 
maseczki. Woluntari-
usze rozprowadzają 
po kościele do miejsca 
docelowego. Odległość 
2 metrów pozostaje nie 
zmieniona. Rodziny z 
dziećmi siedzą ze sobą 
razem bez rozdzielania. 
Niedzielna obligacja 
pozostaje dalej zawi-
eszona dla osób star-
szych, ze schorzeniami 
lub przeżywającymi 
obecnie problemy zd-
rowotne. Wszyscy Ci 
są zachęceni to obe-
jrzenia Mszy św. w 
domu. Sakramenty 
takie jak Chrzest czy 
Ślub również mogą 
być sprawowane po 
wcześniejszym ustal-
eniu z duszpasterzami. 
Msze św. pogrze-
bowe za naszych 
zmarłych można już 
też celebrować w 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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kościele z najbliższą 
rodziną do 30 osób 
łącznie. Reasumując 
powyższe informację 
zapraszam do fizycz-
nego uczestnictwa we 
Mszy św. niedzielnej 
jak również do przyj-
mowaniu sakramentów 
świętych uwzględniając 
Sakrament Spowiedzi, 
by można było leczyć 
naszego duchowego 
człowieka, który był 
głodzony brakiem 
możliwości przyjęcia 
Ciała Pańskiego przez 
prawie 4 miesiące. 
Czegoś takiego his-
toria Kościoła nie 
pamięta chociaż do 
krótkich nie należy.                                                                                                                                          
                    Fr Bogdan

6 sierpnia – 
Uroczystość 
Przemienienia 
Pańskiego

Każdego roku w 
dniu 6 sierpnia Kościół 
prowadzi nas wraz z 
Chrystusem, Piotrem, 
Jakubem i Janem na górę 
Tabor. Tam Chrystus 
przemienia się wobec 
swoich Apostołów. 
Jego twarz zajaśniała 
jak słońce, a szaty stały 
się olśniewająco białe. 
Apostołowie byli zach-
wyceni, choć poznali je-
dynie niewielki odblask 
wiecznej chwały Ojca, w 
której po swoim zmart-
wychwstaniu zasiadł 
Jezus. To wydarzenie 
pozostało tajemnicą 
dla pozostałych uc-
zniów - dowiedzieli 
się o nim dopiero po 
wniebowstąpieniu Je-
zusa.

Zdarzenie to 
Ewangeliści musieli 
uważać za bardzo ważne, 
skoro jego szczegółowy 
opis umieścili wszy-
scy synoptycy: św. Ma-
teusz (Mt 17, 1-9), św. 
Marek (Mk 9, 1-8) i św. 
Łukasz (Łk 9, 28-36). 
Może dziwić szczegół, 
że zaraz po przybyciu 

na górę Apostołowie 
posnęli. Po odbytej bard-
zo uciążliwej drodze 
musieli utrudzić się 
wspinaczką, zwłaszcza 
że wędrowali sześć dni 
od Gór Hermonu. Ter-
min “Przemienienie 
Pańskie” nie jest adek-
watne do greckiego 
słowa metemorfothe 
(por. Mk 9, 2), które ma o 
wiele głębsze znaczenie. 
Termin grecki oznacza 
dokładnie “zmienić 
formę zewnętrzną (mor-
fe), kształt; przejść z jed-
nej formy zewnętrznej 
do drugiej”. Chrystus 
okazał się tym, kim jest 
w swojej naturze i istocie 
- Synem Bożym. Prze-
mienienie pozwoliło 
Apostołom zrozumieć, 
jak mizerne i niepełne 
są ich wyobrażenia 
o Bogu. Chrystus 
przemienił się na oczach 
Apostołów, aby w dni-
ach próby ich wiara w 
Niego nie zachwiała się. 
Ewangelista wspomina, 
że Eliasz i Mojżesz 
rozmawiali z Chrys-
tusem o Jego męce. 
Zapewne przypomn-
ieli uczniom Chrystusa 
wszystkie proroctwa, 
które zapowiadały 
Mesjasza jako Od-
kupiciela rodzaju ludz-
kiego. Wydarzenie to 
musiało mocno utkwić 
w pamięci świadków, 
skoro po wielu latach 
przypomni je św. Piotr 
w jednym ze swoich 
Listów (2 P 1, 16-18). 
Uroczystość Prze-
mienienia Pańskiego 
na Wschodzie spot-
ykamy już w VI wieku. 
Była ona największym 
świętem w ciągu lata. Na 
Zachodzie jako święto 
obowiązujące dla całego 
Kościoła wprowadził 
ją papież Kalikst III z 
podziękowaniem Panu 
Bogu za zwycięstwo 
oręża chrześcijańskiego 
pod Belgradem w dniu 
6 sierpnia 1456 r. Wo-
jskami dowodził wódz 
węgierski Jan Hunyadi, 
a całą obronę i bitwę 

przygotował św. Jan Ka-
pistran. Jednak lokalnie 
obchodzono to święto 
na Zachodzie już w VII 
wieku. W Polsce święto 
znane jest od XI wieku. 
Dzisiejsze święto przy-
pomina, że Jezus może w 
każdej chwili odmienić 
nasz los. Ma ono jednak 
jeszcze jeden, radosny, 
eschatologiczny aspekt: 
przyjdzie czas, że Pan 
odmieni nas wszystkich; 
nawet nasze ciała w 
tajemnicy zmartwych-
wstania uczyni uczest-
nikami swojej chwały. 
Dlatego dzisiejszy ob-
chód jest dniem wielk-
iej radości i nadziei, że 
nasze przebywanie na 
ziemi nie będzie ostatec-
zne, że przyjdzie po nim 
nieprzemijająca chwała.

Przemienienie to jed-
nak nie tylko pamiątka 
dokonanego faktu. To 
nie tylko nadzieja także 
naszego zmartwych-
wstania i przemiany. 
To równocześnie na-
kaz zostawiony przez 
Chrystusa, to zadanie 
wytyczone Jego 
wyznawcom. Warunki-
em naszego eschatolog-
icznego przemienienia 
jest stała przemiana 
duchowa, wewnętrzne, 
uparte naśladowanie 
Chrystusa. Ta przemiana 
w zarodku musi mieć 
podstawę na ziemi, by do 
swej pełni mogła dojść 
w wieczności. W drodze 
ku wieczności uczeń 
Jezusa musi być Mu 
wierny: myślą, słowem 
i chrześcijańskim czy-
nem. Chrystus obiecuje, 
że będziemy królować 
razem z Nim tam, 
gdzie - za Piotrem - 
będziemy powtarzać: 
“Mistrzu, jak dobrze, że 
tu jesteśmy”. Warunk-
iem jest to, abyśmy już 
teraz pamiętali o tym, 
co dla nas przygotował 
Bóg, i abyśmy każdego 
dnia karmili się Jego 
Słowem i Ciałem. On 
chce, abyśmy ufnie i 
wytrwale się do Niego 
modlili, służyli bliźnim, 

rozwijając w sobie 
cnoty. Takie dążenie 
do przemiany będzie 
odpowiedzią na zapro-
szenie św. Pawła: “Prze-
mieniajcie się przez 
odnawianie umysłu” 
(Rz 12, 2).

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 przygo-
towania odbywał się po 
polsku można 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. 

 

Zmiana czasu 
Mszy św. polskiej                                                                                                                                        

W związku z 
zakończeniem posługi 
w Parafii św. Józe-
fa w Dundee, oraz 
odpowiadając na prośbę 
wielu parafian na 
przestrzeni kilku ostat-
nich lat zdecydowałem 
się na zmianę czasu 
polskiej Mszy św. w 
niedzielę. Począwszy 
od pierwszej niedzieli 
września tj. 6 września 
2020 r. Polska Msza św. 
będzie o godz. 1:00pm. 
Wcześniejsza godzina 
tej Mszy niesie za sobą 
wiele korzyści zarówno 
dla duszpasterza jak i 
dla wspólnoty. Dlat-
ego planujmy nasze 
niedzielne zajęcia tak by 
uczestniczyć wcześniej 
w niedzielnej Euchar-
ystii, a resztę niedzieli 
spędzajmy ze sobą w 
rodzinach celebrując 
nasze święto. 

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu                                                                                       

Zapraszamy do 
udziału w adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu w każdy wtorek 
od godz. 6 –7pm. Po 
zakończonej adoracji 
Msza św. o godz. 7pm 
po angielsku. Podczas 
adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest też 
możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowied-
zi od godz. 6 – 6:45pm. 
Dodatkowo Sakrament 
spowiedzi jest jeszcze  
w każdą niedzielę od 
godz. 4:15pm.   



Collections and 
other donations

Following requests from 
many parishioners around the 
Diocese wishing to continue 
to make their weekly offering 
to their parishes, the Diocese 
has, in partnership with the 
company, PAYAGROUP, es-
tablished 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 dec-
laration. 

If you already make 
your contributions using a 
Standing Order - this re-
mains the best way. 

For those who  would wish 
to set up a standing order - 
please contact Canon Mul-
holland for the parish bank 
account details

The new portal is available 
through the diocesan website, 
and is a completely secure way 
to give to individual parishes, 
as well as to some of the Dioc-
esan Funds as you will see. The 
DONATE BUTTON is now be 
a permanent feature on the di-
ocesan website

Dunkeld News
The new edition of Dunkeld News, the quarterly 

newsletter of Bishop Stephen Robson, has been 
published online. 

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

Sunday 
Mass
Isaiah 55 
- O come to the 
water you who are 
thirsty ... come 
and eat

Psalm 144 
- You open wide 
your hand O Lord 
/ The Lord is kind 
and full of com-
passion / The eyes 
of all creatures 
look to you / The 
Lord is just in all 
his ways.

Romans 8 
-  ... neither death 
nor life, no angel, 
no prince, nothing 
that exists, nothing 
still to come ... can 
ever come be-
tween us and the 
love of God made 
visible in Christ 
Jesus.

Matthew  13 
- The miracle of 
the loaves and 
fishes.

PLEASE RESERVE ONE WEEK AT A TIME

Thank you for your 
patience and 
support during 
this time
I would like to thank all our Stewards 
and our Hygiene Technicians who helped 
facilitate our gradual 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.

Please keep praying. Let us together put 
our trust in God the Holy Spirit who sanc-
tifies us and gives us the strength to do 
what is right in every circumstance. 

Canon Mulholland

HOLY MASSES 
THIS WEEK

Monday 3rd August
No public Mass

Tuesday 4th August
St John Mary Vianney 
Mass at 10am & 7pm

Wednesday 5th August
Dedication of the Basilica 

of St Mary Major 
Mass at 10am

Thursday 6th August
The Feast of the Transfiguration 

of the Lord
Mass at 10am

Thursday 6th August
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 7th August
Mass at 10am

Saturday 8th August
No public Mass in the morning

Saturday 8th August
4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 9th August
9am/11am/5pm & 6.30pm 


