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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 735590)

In the Solemn Feast of 
the Assumption we cel-
ebrate the first Christian 
body to enjoy glory. The 
Mother of God is called 
by her Son to be with 
Him forever, “for the Al-
mighty does great things 
for me” (Lk 1:39-56).

No half-measures in 
this summons: body 
and soul she enters now 
into the risen life with 
her Son, for as the holy 
apostle Paul taught, “as 
all men die in Adam, so 
will all be brought to life 
in Christ, but in their 
proper order: Christ 
first, and then His own.” 
(1 Cor 15:20-26)

Such was the privilege 
of this perfect disciple 
of Christ whom all gen-
erations call ‘blessed’. 
Such is the favour of the 
One kept in “a place of 
safety prepared for her 
by God” (Rev 11:19; 
12:1-6, 10).

But notice two points 
about Mary’s glorifica-
tion today. First, she 
was assumed, lifted up, 
carried by angels, into 
heaven, she did not as-
cend there herself. Re-
demption is God’s work, 
not ours.

No end of reconstruc-
tive surgery, work-outs 
or dieting will make our 
bodies perfect, any more 
than all end of good 

works or the cultivation 
of virtue will make per-
fect our souls.

The Assumption is the 
celebration of Christ’s 
work of converting, 
transforming, assuming 
us, into His body, His 
life, His destiny; assum-
ing us ultimately into an 
eternity of joy with Him 
in heaven. Even Mary 
could not do this for 
herself. She too needed 
a Saviour, even if hers 
was the unique privi-
lege of being saved in 
her very conception by a 
Son she had not yet con-
ceived!

Secondly, better than 
anyone before or since, 
Mary co-operated with 
her Son. If salvation 
is Christ’s work, col-
laboration in that pro-
ject is ours. The glory 
of Mary’s assumed body 
told of her inner beauty. 
Hers was the spirit of a 
humble one who said 
Yes when so often hu-
manity has said No, of 
one who glorified God 
not just in song but by 
her whole life.

She who carried the 
Word in her womb and 
in her heart, brought that 
Word forth to the whole 
world. She who served 
Him and stuck by Him 
through thick and thin: 
she shared in His suffer-

ings that she might one 
day share His glory.

Mary gives back to 
her Creator all that any 
human being can: a life 
lived in faith and hope 
and love, a life which 
says again and again to 
God that great yes she 
said once on behalf of 
all groaning creation.

The beauty of Mary’s 
heart and mind, her life 
and love, are revealed to 
us today in the Assump-
tion of her body. Like 
Christ at His transfigu-
ration, the glory of her 
soul is unveiled for us 
to see.

But this is not just for 
one perfected woman. 
No, here is a firm prom-
ise of salvation for all 
flesh that yearns for re-
demption. The resurrec-
tion of the dead which 
we profess means our 
total renewal: not sim-
ply more of the same, 
an extension of our use-
by date, the postpone-
ment of wrinkles for 
one more year. For that 
would mean we remain 
children of the first Eve, 
forever fragile and ob-
sessively postponing the 
inevitable effects of our 
bondage to decay.

No: the resurrection 
of the dead which we 
profess means our to-
tal renewal, body and 
soul, and the promise 
that should we live this 
bodily life with the faith 

and love of Mary we 
will join her in that new, 
more glorious life with 
Christ and all His saints.

O Blessed Virgin 
Mary, Assumed into 
heaven body and soul, 
pray for us!

Canon Mulholland

Attendance 
at Sunday 
Mass

You currently need 
to register with Event-
brite to attend Mass 
on Saturday/Sunday. 
We will also have a 
sign-up list at the back 
of the Church dur-
ing weekday Masses. 
Please do not duplicate 
your name if you have 
booked online. This 
is so that we can en-
sure there is sufficient 
distancing within St 
John’s. 

If you are expe-
riencing any of the 
symptoms of Cov-
id-19, it is essential 
that you do not come 
to church.

Please note that 
households booking 
tickets should nominate 
1 person to book their 
tickets together (max 4 
tickets) to avoid unnec-
essary duplication.

If you do not manage 

to get a ticket one week, 
please e-mail the office 
and you will be given 
priority for the follow-
ing 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. Remember to 
bring a face covering. 

The Sunday obliga-
tion remains suspended, 
so we would encourage 
you to attend 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 
being minimalised just 
now the weekday liturgy 
will not be noticeably 
different from the Sun-
day Liturgy.

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

My dear parishioners of St John’s
and St Mary Magdalene’s
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Nasze 
szczęścia…
Szczęście 
wśród porażek

Od wieków wszyst-
kich kusiło, by odczytać 
ów znak na niebie: 
Niewiasta obleczona 
w słońce, z księżycem 
pod stopami, otoczona 
dwunastoma gwiazda-
mi. Księżyc niekoniec-
znie jest symbolem sił 
ciemności. Kiedy Jezus 
odsłonił swoją Boską 
postać na Taborze, Jego 
Oblicze było jak słońce, 
a szata się wybieliła. 
W hebrajskim języku 
„biały” i „księżyc” 
utożsamiają się w 
słowie LABAN. Być 
wpisanym w księżyc i 
słońce oraz otoczonym 
przez gwiazdy to być 
całkowicie ogarniętym 
przez Chrystusa. Mar-
yja zajmuje w Boskim 
planie zbawienia mie-
jsce niewspółmierne 
z naszym – znajduje 
się w centrum, jako 
brama bramy, jako 
wejście do Tego, który 
stał się wejściem do 
domu Ojca. Jeśli Jezus 
jest bramą, to Maryję 

można porównać do 
otworzenia tej bramy. 
Owszem, Jezus kluc-
zami obdarował Pi-
otra, ale posłuchajmy 
Apokalipsy: zanim 
ukazuje się Niewiasta 
w słońcu i gwiazdach, 
wpierw otworzyło się 
niebo i ukazała się 
Arka. Maryja podob-
nie jak otworzyła się 
na Boga, by mógł stać 
się człowiekiem, tak 
otwiera się na każdego 
człowieka, by stał się 
on najbliższy Bogu. Nie 
zostało to Jej jedynie 
ofiarowane, ale też 
było przez Nią przyjęte, 
jakby wyrzeźbione w 
bólach rodzenia. Od 
kołyski, aż po Pietę 
nieustannie odkrywała 
niebo w bólu i szczęście 
wewnątrz porażek.

Podejrzewano Ją 
o niemoralne prow-
adzenie się, nawet 
Józef miał wątpliwości. 
Potem musiała uciekać 
przed nienawiścią Hero-
da, znosiła upokorzenie 
zamkniętych drzwi w 
Betlejem, tułaczkę po 
Egipcie, słyszała na-
jgorsze opinie o swo-
im Synu. Wreszcie, 
mimo wielu cudów i 

wspaniałego nauczania, 
musiała dowiedzieć 
się o wyroku i kiedy 
stanęła pod krzyżem, 
nic nie przypominało 
szczęścia nieba. 
Widzieć kształt piękna 
wieczności ukrytego w 
cierpieniu i odtrąceniu 
zdarza się tylko 
ludziom z wyjątkową 
przejrzystością sum-
ienia, które jest 
okiem duszy. Nie-
bo jest otwarte, ale 
musi być wywalc-
zone, wykute dłonią 
posiniaczoną, lecz 
uzbrojoną, uderzającą 
w zwątpienie twarde 
jak marmur.

Każdy wie, kim jest 
Michał Anioł Buon-
arotti. Jest twórcą 
Sykstyny i Piety, a 
także nagiego Dawida 
stojącego we Florencji. 
Nikt z nas nie powie, 
że te arcydzieła są br-
zydkie albo nędzne. 
Dlaczego tworzył 
tak olśniewające 
pięknem postacie? 
Ponieważ Michał 
Anioł był człowiekiem 
cierpiącym z powodu 
własnej brzydoty i 
uważał ją za odpow-
iednik ułomności mor-

alnej. We wczesnej 
młodości jego twarz 
została zniekształcona, 

w wieku dojrzałym 
okulał, gdy spadł z 
rusztowania, jego ciało 
było powykręcane od 
nieustannego wysiłku 
fizycznego i surowego 
trybu życia. Z ogromną 
determinacją dążył do 
piękna na niebiańskim 
wręcz poziomie i je 
osiągał. Im bardziej 
poznamy naszą nędzę i 
im bardziej umęczona 
jest nasza walka o nie-
bo, tym wspanialsze 
osiągniemy wysiłki w 
wieczności.                                                                

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 
kościele z najbliższą 
rodziną do 30 osób 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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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

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W czwartek – 
Wspomnienie  św. Ber-
narda, opata i doktora 
Kościoła.
W piątek – 
Wspomnienie św. Piusa 
X, papieża. 
W sobotę – 
Wspomnienie NMP 
Królowej.

22 Sierpnia – 
Wspomnienie 
NMP Królowej

Wspomnienie Mar-
yi Królowej zostało 
wprowadzone do kalen-
darza liturgicznego 
przez papieża Piusa XII, 
11 października 1954 
r., w setną rocznicę 
ogłoszenia dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu 
Maryi. Początkowo 
wspomnienie Maryi 
Królowej obchodzone 
było w dniu 31 maja, ale 
w wyniku posoborowej 
reformy kalendarza litur-
gicznego przesunięto je 
na oktawę uroczystości 
Wniebowzięcia Maryi - 
22 sierpnia. To właśnie 
wydarzenie ukoronow-
ania Maryi wspomina-
my w piątej tajemnicy 

chwalebnej różańca. 
Potwierdzenie powsze-
chnej wiary w to, że 
Maryja jest Królową 
nieba i ziemi, wyraża 
również ikonografia 
chrześcijańska, która 
od lat najdawniejszych 
przedstawia Maryję na 
tronie, z nimbem, w 
którym przedstawiano 
tylko cesarzy. Od X w. 
powszechnym zwyc-
zajem staje się przed-
stawianie Maryi na tro-
nie i z koroną, w szatach 
królewskich, a nawet 
siedzącej po prawicy 
Chrystusa. Od XIV w. 
ulubionym tematem ar-
tystów staje się scena 
“koronacji” Maryi przez 
Pana Jezusa i Boga Ojca. 
W VIII w. jako forma 
walki z obrazoburcami 
przyjął się zwyczaj 
prywatnego koronow-
ania obrazów i figur 
Matki Bożej, zwłaszcza 
słynących szczególny-
mi łaskami. W 732 r. 
papież św. Grzegorz III 
ukoronował obraz Matki 
Bożej szczerozłotymi 
koronami z diamen-
tami. Papież Grzegorz 
IV w roku 838 podobną 
koronę ofiarował Matce 
Bożej w kościele św. 
Kaliksta w Rzymie. 
Od XVII w. zwyczaj 
ten stał się urzędowo 
zastrzeżony Stolicy 
Apostolskiej. W Polsce 
tego zaszczytu dostąpił 
jako pierwszy obraz 
Matki Bożej Łaskawej 
w Warszawie (1651), a 
następnie obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej 
w roku 1717. Do na-
jdawniejszych i na-
jbardziej popularnych 
modlitw Kościoła należą 
“Pod Twoją obronę” 
(Sub Tuum præsidium) 
i “Witaj, Królowo” 
(Salve Regina) oraz 
Litania Loretańska, 
gdzie ostatnie wezwania 
wychwalają Matkę Bożą 
jako Królową. Tytuł 
“Królowa” podkreśla 
stan Maryi w czasach 
ostatecznych jako Tej, 

która zasiada obok 
swego Syna, Króla 
chwały. W ten sposób 
wypełniły się słowa 
Magnificat: “Oto bow-
iem odtąd błogosławić 
mnie będą wszystkie 
pokolenia, gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi Wsze-
chmocny”. Maryja ma 
uczestnictwo w chwale 
zmar twychwsta łego 
Chrystusa, gdyż miała 
udział w Jego dziele 
zbawczym. Jest Jego 
Matką, nosiła Go w swo-
im łonie, urodziła Go, 
zadbała o Jego wychow-
anie, towarzyszyła Mu 
nieustannie podczas 
Jego nauczania - aż 
do krzyża, a potem 
Wieczernika w dniu 
Pięćdziesiątnicy. Mar-
yja nie jest Królową 
absolutną, najwyższą 
i jedyną. Jest nad Nią 
Bóg i tylko On ma 
najpełniejsze prawo do 
tego tytułu. Jeśli więc 
Maryję nazywamy 
Królową, to jedynie ze 
względu na Jej Syna. 
Godność Jej Boskiego 
Macierzyństwa wyno-
si Ją ponad wszyst-
kie stworzenia, czyni 
Ją Królową aniołów i 
wszystkich Świętych, 
Królową nieba i ziemi. 
Królewskość Maryi jest 
więc pośrednia. Tylko 
Pan Bóg jest władcą 
najwyższym i jedy-
nym. Maryja ma władzę 
jedynie honorową i 
zleconą, pełni na ziemi 
rolę “Regentki”.

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 
564182.  

Sakrament 
Bierzmowania 
– zapisy na rok 
szkolny 2020/21                                                                                                               

Rozpoczyna się 
składanie podań do klasy 
dla przygotowujących 
się do Sakramentu Bi-
erzmowania w roku 
szkolnym 2020/21. Bi-
erzmowanie w naszej 
parafii odbędzie się 
12 listopada o godz. 

7:00pm.  Szafarzem 
bierzmowania będzie 
Ordynariusz Diecezji 
Dunkeld Biskup Ste-
phen Robson. Wszyst-
kich zainteresowanych 
proszę o kontakt z ks. 
Bogdanem osobiście 
lub telefonicznie. Nr tel. 
01738 564182.

 

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 spow-
iedzi od godz. 6 – 
6:50pm. Dodatkowo 
Sakrament spowiedzi 
po polsku jest jeszcze  w 
każdą niedzielę od godz. 
4:15pm.   



Reservations can be made here - 
www.stjohns-perth.org.uk

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 
commitment 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 
sanctifies us and gives us the strength to 
do what is right in every circumstance. 

Canon Mulholland

HOLY MASSES 
THIS WEEK

Monday 17th August
No public Mass

Tuesday 18th August
Mass at 10am & 7pm

Wednesday 19th August
Mass at 10am

Thursday 20th August
St Bernard

Mass at 10am

Thursday 20th August
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 21st August
St Pius X 

Mass at 10am

Saturday 22nd August
No public Mass in the morning

21st Sunday of Year A 
Saturday 22nd August

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 23rd August
9am/11am/5pm & 6.30pm 

Reservations can be made here - 
www.stjohns-perth.org.uk

or a weekday Masses - by adding your 
name to the list at the back of the church

Prayers
In your charity, 

please pray for the 
repose of the souls 
of those who have 
died recently and 
for all whose an-
niversaries occur 
about this time.

ANNIVERSARIES

Peter Gowran,
Kate & John 

Donnelly and Lucy 
and Dorothy Parr

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm (Vigil)
 Go up, Lord, to the place of rest, 
 you and the ark of your strength.

Gospel Acclamation (Vigil) 
Happy are those 

 who hear the word of God, and keep it.

Responsorial Psalm
 On your right stands the queen, 
 in garments of gold.
Gospel Acclamation 
 Mary has been taken up into heaven;
 all the choirs of angels are rejoicing.

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 
congregation at the same Mass who developed symptoms of the 
virus.

Starting from the 
first Sunday 
of September, 
September 6, 2020, 
the Polish Mass 
will be at 1pm. 

The earlier hour of 
this Mass has many 
benefits for both the 
priest and the 
community.


