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There is always a dan-
ger that familiarity with 
the sacred eventually 
leads to contemptuous 
familiarity with God. 
All becomes hum drum. 
Nothing is sacred any 
longer, not even the “Sa-
cred.” 

In the last few dec-
ades, we have witnessed 
a widespread decline 
in the “sense of the sa-
cred” in many areas of 
culture and society, and 
sadly within the Church. 
There are many different 
causes for this loss. One 
of the main reasons is of 
course the growing con-
temptuous familiarity 
we have with the sacred.  
This growing culture of 
contempt ranges from 
the subtle to the flagrant. 

More flagrant is often 
the manner in which our 
celebration of the sa-
cred Liturgy has often 
been transformed into 
something entertaining, 
marked by a greater cas-
ualness and carelessness 
that is diametrically op-
posed to the spirit of Lit-
urgy. Very few parishes 
have made little effort 
to move away from the 
banal music.  It is a poor 
show if one can’t tell 
the difference between 
the music you hear at a 
party with that sung in 
church.

I believe that we have 
to assume the blame for 
this culture of contempt 
and for the loss of the 
sense of the sacred. We 
have spent so much time 
and effort trying to make 
Church appealing to our 
people by making it 
feel like home, creating 
space where people feel 
welcomed and comfort-
able. This is a grave mis-
take. Just like the role of 
a prophet, the liturgy is 
not designed to make us 
“feel at home,” at least 
not in the sense that we 
feel comfortable behav-
ing the way we do at 
home while at Church. 
The liturgy is meant to 
wake us up from our 
complacent stupor and 
shake us out of the lull 
of familiarity. It will nat-
urally feel uncomforta-
ble as the liturgy cuts us 
off from the intoxicating 
odour of the world. 

But stepping into 
Church should open up 
our senses to a new ex-
perience, it should ex-
pand our vision beyond 
this world. We should 
be made to exhale with 
wonder as we step out 
from one world and en-
ter another the moment 
we pass through those 
doors. It should bring 
us to quiet attention. It 
should bring us to our 

knees. Sacred music, in-
stead of entertaining us, 
should lift our gaze to 
the heavens wondering 
where it could possibly 
be coming from. The 
smell of wafting incense 
ascending should aug-
ment rather than distract 
us from our prayers. 
Shining threads woven 
into the priest’s vest-
ments should give us 
a glimpse of the mag-
nificent beauty of the 
celestial court. Angels 
kneeling at the sides of 
the tabernacle inspire 
us to worship God in 
His majestic glory. Rays 
sifting through stained 
glass in varied hues il-
luminate the story of our 
faith. Bells that ring out 
and call us to be mindful 
that something sacred is 
happening here.

Yes, churches are not 
meant to make us feel 
at home, and Mass is 
not at all like our fam-
ily meal. Our Churches 
are meant to elevate 
our senses beyond this 
world, and give us eyes 
to see and ears to hear 
the things of eternal 
significance. We do not 
need to feel at home at 
Church in the sense that 
Church should evoke 
a different experience 
than home. What we 
direly need is a sense of 
the sacred, an awareness 
that what happens at 
Church is different than 

what happens anywhere 
else outside of Church. 
Stepping into Church 
should inspire a sense of 
our heavenly home, not 
this earthly one.  In his 
brilliant treatise on the 
liturgy, Pope Benedict 
XVI posed this question, 
“Do we still need sacred 
space, sacred time, me-
diating symbols? Yes, 
we do need them, pre-
cisely so that, through 
the “image,” through the 
sign, we learn to see the 
openness of heaven.” 
Pope Francis reminds us 
that “the liturgy is to re-
ally enter into the mys-
tery of God, to allow 
ourselves to be brought 
to the mystery and to be 
in the mystery.”

The importance of 
having a sense of the 
sacred is simply this—if 
one does not appreci-
ate holy things, one will 
eventually lose every-
thing. Without rever-
ence, the person will 
grow increasingly casu-
al in attitude and lax in 
conduct. His feeling of 
accountability to God 
will diminish and then 
be entirely forgotten. 
Thereafter, he will care 
only about his own com-
fort and satisfying his 
uncontrolled appetites. 
Finally, he will come to 
despise sacred things, 
even God, and finally 
the truth about him-
self. Yes, when he loses 

the sense of the sacred, 
when he becomes too 
over familiar, he risks 
losing everything! 

This Sunday wher-
ever you are, confess-
ing creeds and praying 
prayers that are prob-
ably all familiar to you, 
don’t rush.  Ease from 
running to jogging to 
walking to kneeling, and 
soak in the loveliness of 
the words that fall from 
your lips.  They are the 
Lord’s own words.  And 
instead of contempt, fa-
miliarity with the sacred 
should breed something 
quite different, some-
thing quite beautiful, 
a comprehension of a 
divine love for you that 
knows no bounds.  And 
therein lies the miracle!

Canon Mulholland

Attendance 
at Sunday 
Mass

You currently need to 
register with Eventbrite 
to attend Mass on Sat-
urday/Sunday. We will 
also have a sign-up list 
at the back of the Church 
during weekday Masses. 
Please do not duplicate 
your name if you have 
booked online. This is 
so that we can ensure 
there is sufficient dis-
tancing within St John’s. 

My dear parishioners of St John’s
and St Mary Magdalene’s
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Wiedzieć 
to za mało                                                                     

Pytanie Jezusa było 
jednocześnie dla niego 
odpowiedzią. Ten z 
nich, który miał poz-
nanie i pewność co 
do boskości Jezusa, 
mógł zostać „skałą” w 
Kościele. Szymon Pi-
otr własnym staraniem 
umysłu nie doszedł 
do takiego pozna-
nia Jezusa, jakiemu 
dał odważnie wyraz. 
Objawił mu to Ojciec, a 
przez to Ojciec ujawnił, 
kogo widzi jako 
fundamentalną skałę w 
przyszłym Kościele! 
To było znakiem dla Je-
zusa! Od tej chwili nie 
tylko Szymon wiedział, 
kim jest Jezus, ale i Je-
zus wiedział, kim jest 
Szymon. Im głębiej 
Szymon poznawał Jezu-
sa, tym głębiej sam był 
obdarowywany nową 
tożsamością duchową. 
Zmiana imienia jest 
tego najlepszym dowo-
dem. Odkrywamy sie-
bie samych, wchodząc 
w głębię Serca Jezu-
sowego. Im wnikliwiej 
Go poznajemy, tym 
wyraźniej widzimy, kim 
jesteśmy. Kiedy Piotr 
wypowiedział głośno, 
co odkrył w Chrystusie, 
Jezus wyrzekł, co widzi 
w Piotrze. Klucz pozna-
nia Boga okazał się tym 
samym kluczem, który 
miał moc otworzyć 
wnętrze Szymona. 
Człowiek bowiem tak 
długo jest zamknięty 
w sobie, dla siebie i 
dla innych, dopóki nie 
otworzy się na prag-
nienie poznania Boga 
w Jezusie Chrystusie. 
Jest to zdumiewające, 
że wchodząc w Boga, 
głębiej docieramy do 
siebie samych. Tym 
bardziej jednak zdum-
iewa nas zakaz Chrystu-

sa: Surowo im zabronił, 
aby nikomu nie mówili, 
że On jest Mesjaszem. 
Intymność objawienia 
jest zamknięta kluc-
zem dyskrecji. Jest zbyt 
cenna, by mogła być 
dostępna jak zwykły, 
prasowy czy ekranowy 
news. Zwykła 
ciekawość nie jest kluc-
zem do bram nieba. 
Poszukiwanie sensacji 
otwiera bramy piekieł, 
które są pełne skandal-
icznych życiorysów, 
udokumentowanych 
przez demonicznych 
paparazzi. Bóg w Je-
zusie nie jest sensacją, 
tylko rewelacją i to dla 
przyjaciół. Dla tych, 
którzy są z nim zaw-
sze, na dobre i na złe. 
Dlatego Jezus od razu 
prorokował o swoim 
męczeństwie i śmierci. 
Zakaz strzeże tajem-
nicy Jezusa tylko przez 
pewien czas, ale ma 
też inny sens. Chodzi 
o szacunek dla prawdy 
o Jezusie. Szanujący 
się Żyd nie wypowie 
imienia Boga! Dopiero 
po zmartwychwstaniu 
Jezus nakazał głosić 
uczniom zbawczą 
prawdę o Nim całemu 
światu. Piotr na ra-
zie zobaczył głębię 
prawdy o Jezusie, ale 
jeszcze jej nie przeżył. 
Nie wystarczy sama 
wiedza o Chrystusie. 
Dopiero doświadczenie 
uzupełnia objawie-
nie i uprawnia do 
a p o s t o ł o w a n i a . 
Przyglądanie się szczy-
tom górskim ze spoko-
jnej doliny to nie to 
samo, co ich zdobycie. 
Nie ten jest alpinistą, 
kto widział Alpy, ale 
ten, kto wspiął się 
choćby na jedną skałę! 
Nie ten jest w pełni 
apostołem, kto widział 
Jezusa i wie, kim On 
jest, ale ten, kto zdobył 
się na przeżycie z Nim 

zgorszenia krzyża i 
chwały powstania z 
grobu. Apostoł, który 
wie, kim jest Jezus, ale 
nie chce z Nim przeżyć 
zgorszenia krzyża, staje 
się podobny do robaka 
w owocu. Nie dzi-
wmy się więc słowom 
Jezusa, które później 
nazwały Piotra szata-
nem. Spożywać Ciało 
Chrystusa w Komu-
nii Świętej, ale sam-
emu nie być strawnym 
dla wspólnoty, to coś 
więcej niż egoizm.

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 nazwiski-

em 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 łącznie. 
Reasumując powyższe 
informację zapraszam 
do fizycznego uczest-
nictwa we Mszy św. 
niedzielnej jak również 
do przyjmowaniu 
sakramentów świętych 
uwzględniając Sakra-
ment Spowiedzi, by 
można było leczyć 
naszego duchowego 
człowieka, który był 
głodzony brakiem 
możliwości przyjęcia 
Ciała Pańskiego przez 
prawie 4 miesiące. 
Czegoś takiego historia 
Kościoła nie pamięta 
chociaż do krótkich nie 
należy.

Fr Bogdan

Zapisy 
dzieci 
do klasy 
pierwszo-
komunijnej 
po polsku

Dzieci, które w roku sz-
kolnym 2020/2021 będą 
w procesie przygotowania 
do Pierwszej Spowiedzi 
i Komunii św. i  Rod-
zice życzą sobie by ich 
program przygotowania 
odbywał się po polsku 
można zgłaszać do klasy 
pierwszo-komuni jne j 
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 Ar-
chidiecezji Krakowskiej. 
Spotkania tej grupy będą 
w jednaj z salek obok holu 
parafialnego. Terminy 
i ilość spotkań będzie 
omawiana na pierwszym, 
organizacyjnym spotka-
niu z Rodzicami. Prio-
rytetem przynależności 
do tej klasy komuni-
jnej są dzieci, które nie 
uczęszczają do szkół ka-
tolickich. Po ukończeniu 
całego programu Rodzice 
mogą zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do Sakramen-
tu Pierwszej Komunii św. 
Może to być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę 
w Parafii św. Jana Chr-
zciciela lub też istnieje 
możliwość przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. 
w Polsce za specjalnym 
pozwoleniem księdza kat-
echety. Termin przyjmow-
ania zgłoszeń upływa 
wraz z zamknięciem 
pełnej klasy tj. 20 osób. 
Zajęcia rozpoczną się od 
września. Wszelkie in-
formacje można uzyskać 
dzwoniąc pod numer tel-
efonu 01738 564 182.  

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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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. 

Wśród bardzo licznych 
w Polsce sanktuariów 
Jasna Góra ma swoje 
pierwsze i uprzywile-
jowane miejsce. Rocznie 
nawiedza ją od miliona 
do dwóch milionów piel-
grzymów. Przybywają, 
by modlić się przed cu-
downym obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej, 
słynącym wieloma 
łaskami i na trwałe wpisa-
nym w dzieje Polski. 
Tradycja głosi, że obraz 
został namalowany przez 
św. Łukasza Ewangelistę 
na desce stołu z domu 
Świętej Rodziny w Naza-
recie. Wizerunek z Jero-
zolimy do Konstantynop-
ola miał przewieźć cesarz 
Konstantyn. Służący w 
wojsku cesarskim książę 
ruski Lew zapragnął 
przenieść obraz na Ruś. 
Cesarz podarował mu 
wizerunek i od tego czasu 
obraz otaczany był na 
Rusi wielką czcią. Obraz 
rzeczywiście mógł dostać 
się na Ruś z Konstanty-
nopola, gdyż w XI-XIV w. 
pomiędzy Cesarstwem Bi-
zantyjskim a Rusią trwał 
żywy kontakt. 

Nie jest również 
wykluczone, że obraz 
został zraniony strzałą w 
czasie bitwy. W czasie 
walk prowadzonych przez 
Kazimierza Wielkiego i 
Ludwika Węgierskiego 

na Rusi obraz ukryto 
w zamku w Bełzie. W 
roku 1382 znalazł go tam 
książę Władysław Opolc-
zyk. Doznając wielu łask 
przez wstawiennictwo 
Matki Bożej, książę zabrał 
obraz i przywiózł do 
Częstochowy. Pierwotny 
obraz jasnogórski mógł 
pochodzić z VII w. Byłby 
to więc jeden z najstar-
szych na świecie wiz-
erunków Matki Bożej. 
Analiza obrazu wyka-
zuje duże podobieństwo 
do obrazów, jakie mnisi 
bazyliańscy malowali na 
Krecie. W tym wypadku 
obraz mógłby pochodzić 
z X w. Stąd mógł znaleźć 
się w Konstantynopo-
lu. Książę Władysław 
Opolczyk sprowadził 
do Częstochowy z 
Węgier Paulinów. Oddał 
im drewniany kościół 
parafialny w Starej 
Częstochowie. Bardzo 
szybko do obrazu zaczęli 
przybywać pierwsi pielgr-
zymi, którzy dzięki mod-
litwie do Maryi doznawali 
wielu łask. Z czasem 
zaczęli tu przynosić swo-
je wota.  Księgi klasz-
toru częstochowskiego 
potwierdzają niezwykłe 
fakty, związane z cudow-
nym obrazem. Zapisywano 
je skrzętnie w osobnej 
księdze łask. Najstarszy 
zachowany opis cudowne-

go uzdrowienia pochodzi 
z roku 1402. W roku 1655 
miała miejsce słynna ob-
rona Jasnej Góry. 9 listo-
pada 1655 r. hrabia We-
jhard podszedł pod Jasną 
Górę w 3 tys. żołnierzy 
i zażądał bezwzględnej 
kapitulacji. Przeor klasz-
toru, o. Augustyn Kor-
decki, odmówił. Zaczęło 
się więc oblężenie. 19 
listopada przybył generał 
Burhardt Miller oraz 
pułkownik Wacław Sad-
owski. Oblężenie trwało 
do Bożego Narodzenia, 
a więc ponad miesiąc. O. 
Kordecki miał do dys-
pozycji 160 żołnierzy i 
70 zakonników. Obroną 
klasztoru dowodzili Ste-
fan Zamojski i Piotr Czar-
necki. Miller do rozbicia 
klasztoru i kościoła oraz 
otaczających murów użył 
najcięższych dział. Wyr-
zucono 340 armatnich kul 
o masie sześciu, a nawet 
dwunastu kilogramów. 
Naród zerwał się do walki. 
To zmusiło Millera do 
opuszczenia Jasnej Góry 
nocą 27 grudnia. Usiłował 
on jeszcze powrócić i z 
nagła zaskoczyć 24 i 28 
lutego, a potem 9 kwiet-
nia 1656 r., ale również 
bezskutecznie. Pierwsza 
papieska koronacja obra-
zu jasnogórskiego miała 
miejsce w 1717 r. Korony 
ofiarował sam król August 

II Mocny. Najbardziej 
znana i uroczysta koro-
nacja obrazu odbyła się w 
1966 r. w ramach obchodu 
Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski. Dokonał jej Prymas 
Tysiąclecia, 

Sługa Boży Kardynał 
Stefan Wyszyński, wiel-
ki czciciel Maryi Jas-
nogórskiej, oddany Jej z 
synowską ufnością. Cu-
downy obraz jest otaczany 
przez Polaków niezwykłą 
czcią. Wielokrotnie modlił 
się przed nim także kard. 
Karol Wojtyła, a potem 
- papież Jan Paweł II. 
Co roku, na uroczystości 
maryjne (szczególnie 
15 i 26 sierpnia) do jas-
nogórskiego sanktuarium 
przybywają setki tysięcy 
ludzi, bardzo często idąc 
w pieszych pielgrzymkach 
przez wiele dni. Dzisie-
jsza uroczystość powstała 
z inicjatywy bł. Hono-
rata Koźmińskiego, który 
po upadku powstania 
styczniowego starał się 
zjednoczyć naród wokół 
Królowej Polski - Mar-
yi. Wraz z ówczesnym 
przeorem Jasnej Góry, o. 
Euzebiuszem Rejmanem, 
wyjednał on u św. Piusa 
X ustanowienie w 1904 
r. święta Matki Bożej 
Częstochowskiej. Papież 
Pius XI rozciągnął w 
1931 r. ten obchód na całą 
Polskę. 

26 sierpnia – 
Uroczystość NMP Częstochowskiej



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 facili-
tate 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 sancti-
fies us and gives us the strength to do what is 
right in every circumstance. 

Canon Mulholland

HOLY MASSES 
THIS WEEK

Monday 24th August
No public Mass

Tuesday 25th August
Mass at 10am & 7pm

Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 26th August
Mass at 10am

Thursday 27th August
St Monica

Mass at 10am

Thursday 27th August
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 28th August
St Augustine
Mass at 10am

Saturday 29th August
No public Mass in the morning

22nd Sunday of Year A 
Saturday 29th August

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 30th 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.

RECENTLY DEAD
Jack Rioux

ANNIVERSARIES
Sarah Dickson

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 For you my soul is thirsting, 
 O Lord my God.

Gospel Acclamation 
 May the Father of our Lord Jesus Christ   
 enlighten the eyes of our mind, 
 so that we can see what hope 
 his call holds for us.

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.

If you are expe-
riencing any of the 
symptoms of Cov-
id-19, it is essen-
tial 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 congre-
gation is spread out 
over the whole week 
rather than all coming 
on a Sunday this may 
be an effective way to 
allow everyone to at-
tend 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 vol-
unteers the better)–we 
have to make sure that 
there is enough time be-
tween Masses for eve-
ryone 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 congrega-
tion at the same Mass who developed symp-
toms of the virus.


