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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)

We are all called many 
times in life to ‘walk on 
water’. The old things 
which used to support 
us no longer do so or are 
taken away from us. It is 
then that we have to rely 
on the word of Jesus. To 
some extent the whole 
of Christian life is walk-
ing in faith, relying only 
on the word of Christ. 
In the difficult times of 
life, we need to listen 
to the voice of Jesus as 
He calls us to leave the 
security of our particular 
‘boat’ and start walk-
ing towards him. If we 
feel that we are losing 
our way, we need to call 
on Jesus for help. He is 
not a ghost-like figure 
from the past; He is the 
Son of God who always 
lives among us. There 
is no better occasion to 
share these difficulties 
with our Lord than in 
the Holy Sacrifice of the 
Mass. During the Offer-
tory, we are invited to 
offer up with the bread 
and the wine all of our 
sacrifices and sorrows, 
our hopes and joys – in 
fact everything we have 
and everything we are – 
on the paten and in the 
chalice, so that when the 
words of Consecration 
are spoken, we are truly 
united with His Sacrifice 
on Calvary. He is able 

supernaturally to make 
use of whatever we 
bring Him, for our own 
sanctification and for the 
building up of His King-
dom on earth. In the 
Sacrament of Penance, 
meanwhile, we open the 
doors of our hearts to 
Him so that He is able to 
relieve us of all burdens 
of guilt and sin, in order 
that we may look for-
ward to receiving Him 
in Holy Communion 
with the assurance that 
our souls have been well 
and truly disinfected and 
restored to the pristine 
wholeness which we re-
ceived in Baptism.

What is the most 
beautiful gift God ever 
gave us? After the gift of 
life which is necessary 
to benefit from any other 
gift, the most beauti-
ful, and therefore the 
most important, gift re-
ceived from God is that 
of Sanctifying Grace on 
the day of our Baptism. 
By receiving Sanctify-
ing Grace we became an 
adopted Child of God, 
and we vanquished at the 
same time the Devil who 
before this had domin-
ion upon us. Thus, Sanc-
tifying Grace makes 
our souls beautiful and 
capable of entering into 
Heaven since the stain 
of original sin has now 

been washed away. All 
the Sacraments then, 
after Baptism, increase 
this Grace, or, and this 
is specific to the Sacra-
ment of Penance, give it 
back if we have had the 
misfortune to lose it by 
rejecting it when acting 
in a way that would of-
fend God grievously. 
Having said this, be-
cause we know that all 
the Graces we receive in 
our lives were deserved 
by Our Lord on Calvary, 
we must see in the Sac-
raments used by God to 
make the distribution of 
Grace the most precious 
gifts we can receive. 
Without them, we could 
not benefit from the 
treasures of Graces es-
tablished by Our Lord. 
To honour Our Lord in 
the Eucharist by fer-
vent Holy Communions, 
even spiritual, must be 
your primary source of 
Grace, of support in the 
difficulties of life, and 
of sanctification in your 
daily lives. 

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 suffi-
cient distancing within 
St John’s. If you are 
experiencing any of the 
symptoms of Covid-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

Track & Trace

We must record the 
names and contact 
details of all attend-
ees to pass on to the 
NHS in the event of 
an outbreak in a par-
ish. 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 informa-
tion will be only used 
to contact you should 
there be someone in 
the congregation at the 
same Mass who devel-
oped symptoms of the 
virus.
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Nasze 
szczęścia…

Spacerując kiedyś po 
Krakowie, zobaczyłem 
dwoje staruszków 
trzymających się 
pod rękę, idących 
spokojnym kroki-
em, rozmawiających 
ze sobą, pełnych 
szczęścia i miłości. 
Oni są szczęśliwi, 
pomyślałem! Mają 
siebie i swoją miłość, 
mają spokój i nawet 
dobre zdrowie, mają 
wreszcie Boga, które-
go stale proszą o 
błogosławieństwo.

Jak niewiele potrze-
ba ludziom, aby byli 
szczęśliwi! Jakże 
łatwo można znaleźć 
szczęście już w tym 
życiu! Zdarza się jed-
nak nieco inaczej... 
Posłuchajmy o tym, 
co mówią dzisiejsze 
czytania biblijne, 
które uczą nas, jak 
odnaleźć szczęście w 
życiu. Najpierw pop-

atrzmy na napięcie 
pomiędzy hałasem a 
ciszą, trzęsieniem zie-
mi a trwałością skały i 
wreszcie huraganem a 
powiewem delikatnego 
wietrzyku. Pierwsze 
czytanie opowiada o 
spotkaniu Boga przez 
Eliasza. Zdarza się, że 
człowiek oddaje się 
cały pędowi życia. Za-
biegany i w pośpiechu 
zapomina o tym, co 
najważniejsze! Wydaje 
mu się, że jeśli o nim 
nie będzie głośno, jeśli 
nie zostawi po sobie 
śladu na przystanku 
autobusowym czy w 
schronisku górskim, to 
jego istnienie nie będzie 
miało sensu. Tymc-
zasem Księga Królews-
ka mówi o czymś dzi-
siaj niemodnym i mało 
popularnym – o ciszy 
i łagodności. Tu jest 
pierwsze szczęście, o 
którym przypomina 
Bóg. W kontekście 
tych zaawansowanych 
wiekiem małżonków 

– to właśnie ich cicha 
i spokojna rozmowa 
daje im szczęście. Mają 
do kogo się odezwać i 
ma kto ich wysłuchać. 
Ich dzieci i wnuki żyją 
w pędzie i nie mają 
czasu dla rodziców 
i dziadków. Ale oni 
mają siebie nawzajem i 
prowadzą niekończące 
się rozmowy o ich 
pociechach, o ich 
młodości, o ich choro-
bach, o znajomych. 
Tysiące tematów, bo 
prawdziwa miłość się 
nie starzeje!

Drugie napięcie 
jest między wiarą i 
życiem codziennym. 
O tym mówi dzisie-
jsza Ewangelia. Piotr 
zwraca się do Jezusa 
kroczącego po jezi-
orze: „Panie, jeśli to Ty 
jesteś, każ mi przyjść 
do siebie po wodzie”. 
I rzeczywiście wyszedł 
z łodzi i przyszedł po 
wodzie do Jezusa! 
Piotr – tak samo jak 
Jezus – chodził po 

Jeziorze Galilejskim! 
Jaka potężna wiara! 
Ale gdy silny wiatr 

się zerwał, przeląkł się 
i zaczął tonąć. Wów-
czas zawołał: „Panie, 
ratuj mnie!”. Pomiędzy 
naszym życiem i naszą 
wiarą w Jezusa istnieje 
ciągłe napięcie. Nieki-
edy my też „chodzimy 
po wodzie” i wszystko 
nam się udaje, ale in-
nym razem codzienność 
nas pokonuje i wydaje 
się nam, że już nie ma 
dla nas ratunku, że Bóg 
nas opuścił! Trzeba 
wówczas zawołać: 
„Panie, ratuj mnie!”. 
Nasi starsi bohaterowie 
także mają w sobie owo 
napięcie: życie i wiara. 
Życie może się dla nich 
zakończyć nawet dziś! 
Ich znajomi już dawno 
są na cmentarzu... a dla 
nich samych zostało 
najwyżej kilka czy 
kilkanaście lat życia. 
Jednak wierzą, że skoro 
razem żyli sześćdziesiąt 
z górą lat, to i w śmierci 
będą razem, a Bóg 
– już po tamtej stro-
nie – znów ich połączy. 

Ostatnie napięcie ist-
nieje w głębi naszego 
serca. Wiele planów i 
marzeń kotłuje się bez 
przerwy w naszych 
duszach. Marzymy o 
różnych osiągnięciach 
i sukcesach. Często są 
to sprawy doczesne i 
materialne. Są jednak 
między nami i tacy 
ludzie, którzy wśród 
swoich planów mają 
taki, którym jest własna 
świętość. Marzymy, 
aby być świętymi, ale 
rzadko przykładamy się 
do świętości jak trze-
ba. Aby zrobić karierę 
zawodową ludzie 
poświęcają często nie-
przespane noce, wy-
gody, a do nieba wielu 
z nas chciałoby jechać 
autobusem albo nawet 
samolotem, i to jeszcze 
najlepiej w business 
klasie za darmo! To 
jednak jest niemożliwe. 
Do szczęścia w nie-
bie idzie się drogą 
krzyża. Nasi bohater-
owie nacierpieli się w 
swoim życiu niemało. 
On pracował na kolei 
40 lat, ona w domu 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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wychowywała dzieci i 
pracowała chałupniczo, 
robiąc szczotki i 
pędzle. Teraz już mogą 
odpocząć od pracy, bo 
i zdrowie nie to, ale 
ciągle pracują modlit-
wami! Modlą się wspól-
nie, odmawiając codzi-
ennie cały Różaniec za 
dzieci, wnuki i praw-
nuki. Stale pracują 
modlitwą, czasem 
nawet przysypiając ze 
zmęczenia i utrudzenia. 
Co jest więc naszym 
szczęściem? Zastanów-
my się teraz, czy to 
jest szczęściodajne, 
co jest doczesne i 
przemijające, czy też 
to, co trwa przez całe 
życie i w wieczności. 
Czy szczęście da kari-
era, pieniądze, władza, 
czy też spokojny dom 
i miłująca się rodzi-
na? Wreszcie czy 
spełnienie dadzą nam 
przyjemności, rozrywka, 
powierzchowność, czy 
też głębia, cisza i dążenie 
do doskonałości? Niech 
każdy z nas odpowie w 
swym sercu.

Fr Bogdan

Powrót do Mszy 
św. w naszej 
parafii 

Drodzy Parafi-
anie!  Z Bożym 
b łogos ławieńs twem 
kontynuujemy  cel-
ebracje Mszy św. i 
niektóre z sakramentów 
świętych mając nadzieję, 
że powoli będziemy 
się przybliżać do regu-
larnych i pełnych cele-
bracji. Msze św. są kon-
tynuowane w niedzielę 
i w dni tygodnia oprócz 
poniedziałku i soboty 
rano. Sakrament Spow-
iedzi jest dostępny we 
wtorki od godz. 6:00pm 
i przed Polską Mszą 
św. od godz. 4:15pm. 
Adoracja Najświętszego 
Sakramentu jak zw-
ykle w każdy wtorek 

od godz. 6pm do 7pm 
zakończona Eucharystią 
o godz. 7pm. Ciągle 
jeszcze problemem po-
zostaje ilość osób w 
kościele. Niestety na 
chwilę obecną nie może 
być więcej niż 50 i każda 
osoba przy wejściu musi 
być notowana imieniem 
i nazwiskiem oraz nr tel-
efonu w razie stwierdze-
nia zakażenia. Przy tym 
wszystkim zachęcam do 
wcześniejszych zapisów 
przed niedzielą liturgią 
drogą elektroniczną 
na stronie naszej par-
afii. Można zabierać ze 
sobą dzieci i to nie jest 
przeszkodą. Mówiąc 
więcej o ograniczeniach 
musimy mieć wszyscy 
swoje maseczki. Wolun-
tariusze 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 usta-
leniu z duszpasterza-
mi. 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 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 poniedziałek – 
Święto św. Wawrzyńca, 
diakona i męczennika. 
We wtorek – 
Wspomnienie  św. 
Klary, dziewicy
W piątek – 
Wspomnienie św. 
Maksymiliana Marii 
Kolbego, prezbitera i 
męczennika. 
W niedzielę – 
Uroczystość 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny. 

                                                                                                                                                    

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. 7pm.  
Szafarzem bierzmow-
ania będzie Ordynari-
usz Diecezji Dunkeld 
Biskup Stephen Rob-
son. Wszystkich zain-
teresowanych proszę o 
kontakt z ks. Bogdanem 
osobiście lub telefon-
icznie. Nr tel. 01738 
564182. 

Msza Polska - 
zmiana czasu 
od września

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 niedzieli 6 września 
2020r.  Msza św. w 
Parafii św. Jana Chr-
zciciela w Perth będzie 
odprawiana o godz. 
13:00pm (1pm). Sakra-
ment Spowiedzi będzie 
dostępny od godz. 
12:15pm w każdą 
niedzielę.  Wcześniejsza 
godzina tej Mszy niesie 
za sobą wiele korzyści 
zarówno dla duszpaster-
za jak i dla wspólnoty. 
Dlatego 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.



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 Rob-
son, 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 always, 
are FREE. www.dun-
kelddiocese.co.uk

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 10th August
No public Mass

Tuesday 11th August
St Clare Mass 

Mass at 10am & 7pm

Wednesday 12th August
Mass at 10am

Thursday 13th August
Mass at 10am

Thursday 13th August
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 14th August
St Maximillian Mary Kolbe 

Mass at 10am

Saturday 15th August
No public Mass in the morning

Solemnity of the Assumption 
of the Blessed Virgin Mary 

Saturday 15th August
4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 15th August
9am/11am/5pm & 6.30pm 

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
Edward Cooney and 

Rita Henichen 

ANNIVERSARIES
Martin Grubb and the 
McManamon family

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 Let us see, O Lord, your mercy 
 and give us your saving help.

Gospel Acclamation 
 Blessings of the King 
 who comes, in the name of the Lord! 
 Peace be in heaven 
 and glory in the highest heaven.


