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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)

Last week I suggested 
there is always a danger 
that familiarity with the 
sacred eventually leads 
to contemptuous famili-
arity with God. All be-
comes hum drum. Noth-
ing is sacred any longer, 
not even the “Sacred.” 
For us, long familiar-
ity with the Cross can 
smooth out its jagged 
edges; it can tame its 
radical surprise. 

The dialogue in this 
Sunday’s Gospel be-
tween St Peter and the 
Lord reminds us that 
being a disciple means 
much more than throw-
ing some loose change 
into the collection each 
Sunday. Following Jesus 
demands so much more 

from us. Taking up the 
Cross means more than 
offering up our burdens 
or soldiering on in the 
face of difficult odds. 
Taking on Christ means 
taking on a whole new 
way of being a new way 
of hearing and living 
God’s Word. As St Peter 
continued to listen in on 
God, he began to under-
stand the lessons of the 
Cross. 

He began to see as 
God sees. He began 
to understand, not that 
God would prevent all 
pain—remove all barri-
ers—take away all sor-
row—but rather, that 
these burdens could be 
transformed by the pres-
ence of the cross. 

The Cross he first de-
nied, dared St Peter to 
believe that evil could 
be redeemed, that sins 
could be forgiven, that 
suffering was not the 
final word. As he con-
tinued his dialogue with 
God, St Peter discovered 
that even the agony of 
death could be the be-
ginning of life. 

Christ’s death on the 
Cross is both the Paschal 
sacrifice that redeems 
us, and the sacrifice of 
the new covenant restor-
ing our communion with 
God. We cannot grasp 
this mystery complete-
ly—even as we bow 
down and worship, we 
still struggle to under-
stand. 

But no matter what 
road we choose, and no 
matter which way we 
turn, if we claim to fol-
low the Lord, we will 
eventually find our-
selves, like St Peter, 
standing directly before 
the Cross. 

Like St Peter, we are 
offered both a chal-
lenge and an invitation. 
Like St Peter, we are 
asked,“Who do you say 
that I am?” And imme-
diately after we answer, 
“You are the Christ, the 
son of the living God.” 
we will be invited to 
lose our lives, in order to 
find them. 

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. 

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 house-
holds booking tickets 
should nominate 1 person 
to book their tickets to-
gether (max 4 tickets) to 
avoid unnecessary dupli-
cation.

If you do not manage 
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 max-
imum 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 obligation 
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 dif-
ferent from the Sunday 
Liturgy.

Remember that the 
church must be closed and 
cleaned after each Mass ( 
the more volunteers 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 con-
gregation to arrive and be 
seated safely.

My dear parishioners of 
St John’s & St Mary Magdalene’s
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Najtrudnie-
jsza, bo 
jedyna

Kiedy postanawia 
się kogoś kochać, 
to nieuniknioną 
koniecznością będzie 
jakieś umieranie nas 
samych. Nie doczeka się 
chwały z Chrystusem 
ten, kto nie przetrwał 
wstydu z Jego pow-
odu. Dlaczego Jezus 
musiał tyle wycierpieć? 
Dlaczego chciał aż 
tyle wycierpieć? Dlac-
zego podjął drogę, 
o której wiedział, że 
jej ziemskim celem 
będzie krzyż? Dlac-
zego wreszcie mówi 
nam, żebyśmy zaparli 
się samych siebie, 
jeśli chcemy z Nim 
królować? 

Kiedy jest 
wybór, wybiera się 
najkorzystniejszą i 
najwygodniejszą drogę 
wyjścia z opresji, 
ale jeśli wybiera się 
najtrudniejszą, to wi-
docznie była jedyna! 
Nie było innego wybo-
ru. Podobnie jak nie 
ma innego Mesjasza, 
oprócz Jezusa, tak, nie 
ma innej drogi, tylko 
ta jedna: z własnym 
krzyżem, na którym 
trzeba umierać wbrew 
sobie, na przekór swo-
im pragnieniom. 

Gdyby była inna dro-
ga, Jezus by ją wskazał, 
ale została tylko jedna: 
droga przez umieranie! 
Jest to jaśniejsze niż 
słońce, że Jezusowa 
propozycja jest jedyna 
i nigdy nie znajdzie-
my już innej, choćby 
równie optymalnej.

Każda przyjaźń jest 
łańcuchem wyrzeczeń 
na koszt przyjaciela, 
każda miłość jest tak 
naprawdę ukrytym 
cierpieniem, kolekcją 
zranień i ustępstw. 

Kiedy postanawia 
się kogoś kochać, 
to nieuniknioną 
koniecznością będzie 
jakieś umieranie nas 
samych. 

Można umierać na 
różne sposoby i są 
różne śmierci: śmierć 
z miłości, umieranie z 
zazdrości, z zawiści, 
z tęsknoty, z lęku, ze 
strachu, z troski, z bólu, 
ze szczęścia. Można 
umierać, ratując kogoś 
i umierać z tego pow-
odu, że się nikogo nie 
kocha i chce się żyć 
kosztem innych. Um-
ieramy fizycznie, uczu-
ciowo, duchowo, psy-
chicznie, intelektualnie, 
społecznie, w rodzinie, 
dla dzieci, dla męża, 
dla żony, z samotności. 
Jest śmierć sensowna i 
bezsensowna. 

Wszyscy jakoś um-
ieramy z godziny na 
godzinę. Wszyscy 
kiedyś umrzemy fizy-
cznie, ale zanim pr-
zyjdzie godzina ago-
nii, każdy dzień jest 
jakimś umieraniem, 
w którym albo umier-
amy dla grzechu, albo 
umieramy w grzechu. 
Albo grzech zabija w 
nas życie wieczne, albo 
my zabijamy w sobie 
grzech. Chcąc zabić 
w nas grzech, musimy 
sięgnąć po jedyną broń, 
po krzyż! Krzyżem jest 
to, co uniemożliwia 
grzech. 

Taka postawa ni-
erzadko sprowadza 
prześladowanie od 
ludzi albo wprost ich 
zabójczą zawiść. Jezus 
wiedział, że Jego czysta 
miłość, jego niezmi-
enna wola ukochania 
nas i wybawienia z 
zakłamania i ciemnoty 
moralnej, doprowadzi 
wcześniej czy później 
do reakcji ludzi, którzy 
obawiają się, że przyz-
nanie racji Jezusowi 

jest uznaniem w sobie 
hipokryzji i grzechu. 
Woleli więc zabić Je-
zusa, niż zabić w sobie 
grzech. Odtrącili krzyż, 
ratując kłamstwo o 
swej bezgrzeszności. 
Uniewinnili sie-
bie, obwiniając Syna 
Bożego o bezbożność. 
Chrystus nie chce, 
abyśmy cierpieli, chce, 
abyśmy nie rezygnow-
ali z prawdy wtedy, 
gdy przyjdzie cierpieć z 
tego powodu.

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. 6pm do 
7pm 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 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    

Spotkanie 
Rodziców 
dzieci 
pierwszo-
komunijnych

Rodziców dzieci 
przygotowujących się 
do Pierwszej Spowiedzi 
i Komunii św. w klasie 
polskiej zapraszam na 
spotkanie 2 września 
(środa) 2020 r. o godz. 
7:00pm. Spotkanie 
odbędzie się w salce 
katechetycznej obok 
holu parafialnego. Na 
spotkanie proszę nie 
zabierać dzieci. 

Spotkanie 
klasy do 
Bierzmowania

Zajęcia dla uczniów 
przygotowujących się 
do przyjęcia Sakra-
mentu Bierzmow-
ania rozpoczynają się 
9 września 2020 r. o 
godz. 6:30pm w salce 
katechetycznej obok 
holu parafialnego. Bi-
erzmowanie w naszej 
parafii odbędzie się 
12 listopada o godz. 
7:00pm.  Szafarzem 
bierzmowania będzie 
Ordynariusz Diecezji 
Dunkeld Biskup Ste-
phen Robson. Do zo-
baczenia!

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. 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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1:00pm. Wcześniejsza 
godzina tej Mszy niesie 
za sobą wiele korzyści 
zarówno dla duszpas-
terza jak i dla wspólnoty. 
Dlatego planujmy nasze 
niedzielne zajęcia tak by 
uczestniczyć wcześniej w 
niedzielnej Eucharystii, a 
resztę niedzieli spędzajmy 
ze sobą w rodzinach 
celebrując nasze święto. 

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

Zapraszamy do udziału 
w adoracji Najświętszego 
Sakramentu 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 – 6:50pm. 
Dodatkowo Sakrament 
spowiedzi po polsku 
jest jeszcze  w każdą 
niedzielę od godz. 
4:15pm.

  

Róża Różańcowa 
św. S. Faustyny

W pierwszą niedzielę 
miesiąca września tj. 6 
września 2020 r. zmiana 
tajemnic różańcowych, 
oraz różaniec pół godz-
iny przed Mszą św., 
czyli o godz. 12:30pm. 
Zapraszamy do udziału!  

Gratulacje!!!
Składamy nasze gratu-

lacje i wyrazy uznania 
dzieciom i ich Rodzi-
com, które w minioną 
sobotę po raz pierwszy 
przystąpiły do Stołu 
Pańskiego i przyjęły 
Pana Jezusa do swoich 
serc. Gratulujemy: Pa-
trykowi Bukowskiemu, 
Aleksandrze Golińskiej, 
Bartoszowi Skomsk-
iemu, Cyprianowi Trep-
czyk i Erykowi Ścigany. 
Polecamy wszystkie 
dzieci i ich Rodziny 
opiece Matki Bożej. 

DOBRY CZŁOWIEK
Być człowiekiem, dobrym człowiekiem
to jedyne, co ważne na świecie.
Ale kogo to interesuje?
Komu jeszcze na tym zależy?
Bycie dobrym zakłada rzeczy, które nie są modne:
prostotę, uprzejmość, dobrowolność, dobro,
gotowość do działania, altruizm.

Wciąż nawołuje się o coś nowego:
o nowy porządek ekonomiczny,
o nowy system socjalny, ale rzadko słyszę coś
o fundamentach wspólnotowego życia człowieka.
Wielki świat interesuje się wyłącznie wielkimi sprawami,
sprawami, które rzucają się w oczy, sprawami,
które u wielu na skali wartości stoją najwyżej:
karierą, honorem, szczęściem, pieniędzmi, przyjemnością.

Pożąda się tytułów, dyplomów, osiągnięć, zaangażowania.
Pożąda się człowieka technicznego, naukowego.
Możliwie odpornego na ludzkie uczucia, na serce.
Komputer nie łączy się z sercem.

Dlaczego jest tak przeraźliwie dużo biedy na świecie?
Dobrzy ludzie nie mają władzy,
a ci, którzy ją mają, często postępują tak,
jakby ziemskie dobra były ich prywatną własnością.
Nie daj się zniechęcić!

Stań się dobrym człowiekiem,
w pełni dobrym człowiekiem.
Wtedy kawałek świata, w którym żyjesz i pracujesz,
stanie się dzięki temu lepszym kawałkiem świata.



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 31st August
No public Mass

Tuesday 1st September
Mass at 10am & 7pm

Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 2nd September
Mass at 10am

Thursday  3rd September
St Gregory the Great

Mass at 10am

Thursday 3rd September
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 4th September
Mass at 10am

Saturday 5th September
No public Mass in the morning

23rd Sunday of Year A 
Saturday 5th September

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 6th Sepember
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 Simpson, 

Kathleen Boyle, 
Estelle Fox, 

Kathleen Grieve

ANNIVERSARIES
Agnes Eval, 

Agnes Winning
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.

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.

 The Beheading of John the Baptist
Charles Sprague Pearce, c.1881


