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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 this Sunday’s first 
reading from the proph-
et Ezekiel, we hear God 
say, “Son of man, I have 
appointed you as sen-
try.” In the Gospel, Je-
sus speaks about what 
we must do if we see a 
brother falling into sin or 
error. The role of sentry 
or watchman, the task 
of fraternal correction is 
not easy. I would like to 
tell you about someone 
who was a great exam-
ple of a watchman. 

He was a quiet, gentle 
priest named Fr. Achille 
Ratti and he had spent 
most of his life as librar-
ian. At the age of 61, 
Pope Benedict XV asked 
him to leave his scholar-
ly pursuits and become 
papal nuncio to Poland. 
Three years later, Pope 
Benedict died and the 
cardinals elected Achille 
Ratti to succeed him. He 
took the name of Pope 
Pius XI and served for 
seventeen years - from 
1922 until 1939. If you 
recall the history of Eu-
rope, you will remember 
that those were turbulent 
years. The Communists 
were consolidating their 
power in Russia, Mus-
solini took over Italy 
and later - inspired by 
Mussolini’s example - 

Hitler gained control of 
Germany. While main-
taining diplomatic re-
lationships with these 
dictators, Pope Pius 
rigorously opposed the 
errors of their philoso-
phies. In 1931 he wrote 
the encyclical Non Ab-
biamo Bisogno which 
condemned what he 
called “Statolatry” - the 
worship of the state. 
With equal force in 1937 
he wrote an encyclical in 
German Mit brennender 
Sorge that denounced 
the Nazi ideology of 
racism. 

A couple of years 
later Pope Pius XI had 
suffered two heart at-
tacks and was extremely 
weak. Knowing that 
war in Europe was im-
minent, he decided to 
gather the Italian bish-
ops for a conference. 
His doctors told him he 
was too weak to address 
them. The pope replied, 
“If I cannot walk to St. 
Peter’s Basilica, I will 
have someone carry me. 
If I cannot be carried, I 
will have the bishops 
come to my room. If 
I cannot speak, I will 
have them read what I 
am writing for them.” 
That evening he used 
every ounce of strength 

to finish writing his ad-
dress to the bishops. At 
5:30 the next morning, 
he breathed his last. One 
of his attendants gave 
this testimony: “He died 
in the trenches.”

He died in the trench-
es - not a comfortable 
place, but he did not run 
away. He died fighting. 
He may have preferred 
doing research in a li-
brary, but - in the end 
- that was not the post 
God called him to. What 
an inspiration - especial-
ly when the devil tempts 
us to avoid a disagree-
able task. Now, I am 
not saying that a person 
cannot retire from a job, 
but none of us can retire 
from the task of being 
a watchman or sentry. 
Before all else, we have 

to be vigilant for our 
own souls. And we also 
have some responsibil-
ity for others. We don’t 
have responsibility for 
the whole world - as the 
pope does. But we bear 
a certain responsibility 
for the salvation of those 
near us - in our own 
families, our own circle 
of friends. 

It is not an easy job to 
correct another person. 
And - thanks be to God 
- we are not called to 
every day. Jesus scarce-
ly desires that we take 
on a confrontational at-
titude. The usual thing 
when someone hurts 
or offends is to forgive 
and pray for that person 
- and try to set a posi-
tive example. But some-
times, after much prayer 

– and consultation - we 
do need to confront the 
other person. Jesus tells 
us how. Don’t talk be-
hind his back, but “go 
and have it out with him 
alone”. Often that does 
the job. 

For you and me the 
task of being a sentry is 
not as heavy as it is for a 
bishop - or for the Pope. 
Still, we have the job of 
vigilance for our souls 
- and for those close to 
us. It is not an easy task, 
but it is vital - and it 
lasts as long as we live. 
How good it would be 
if they could say of us 
what they said of Pope 
Pius XI: He died in the 
trenches. 

You and I - by the way 
we live - are called to be 
watchmen: to help oth-
ers turn from destruction 
and turn toward the one 
source of hope, Jesus the 
Saviour of humanity.

 
Canon Mulholland

My dear parishioners of 
St John’s & St Mary Magdalene’s
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Święty 
gniew

Miłością jest wypow-
iedzenie trudnej prawdy 
komuś prosto w oczy. 
Podobnie jak rodzajem 
nienawiści jest przemil-
czanie czyjegoś trwania 
w grzechu. Zwykło się 
rozumieć miłość jako 
„miłe” odniesienie, 
które unika drażliwych 
tematów, posługuje 
się pochlebstwami 
i zgadzaniem się na 
wszystko. Potrzeba 
odwagi, by różnić się 
w poglądach. Miłość 
to nie tylko czułość, 
ale i upominanie. Św. 
Paweł w swoich lis-
tach wyrażał nie tylko 
czułość wobec duch-
owych dzieci, ale także 
gniew i skarcenie. 
Chcemy kochać ideal-
nie - dlatego kochamy 
na dystans - żeby nie 
zranić i żeby nie być 
zranionym. Nie chcemy 
w miłości stracić kon-
troli nad sobą, dlatego 
udajemy, że trochę się 
lubimy, gdy bardzo 
kochamy albo bardzo 
nienawidzimy. Bywa 
odwrotnie. Udajemy, że 
bardzo kochamy, gdy 
ledwie kogoś lubimy, 
bo mamy lęk, że nie 
zaspokoimy czyichś 
oczekiwań. Odwaga 
kochania jest również 
odwagą uznania w so-
bie złości i gniewu. 
Miłość, która unika 
złości, jest fałszywa. 
Prawdziwa miłość 
złości się i gniewa, a 
nie przestaje kochać. 
Kiedy słyszę w kon-
fesjonale rodzica lub 
dziecko, które oskarża 
się o złość wobec in-
nych członków rodz-
iny, pytam: Czy w 
chwili złości przestałeś 
kochać te osobę? Jeśli 
odpowiedź brzmi: 
kochałem, wiem, że 

granice grzechu nie 
zostały naruszone i ktoś 
niepotrzebnie wyrzuca 
sobie emocjonalny 
dyskomfort. Większym 
grzechem jest udawanie 
miłości, gdy drzemie w 
nas | nienawiść. Kiedy 
boimy się przeżyć 
przykrość w miłości, 
przekształcamy naszą 
miłość w manipulację, 
czyli ukryte kierowanie 
uczuciami innych ludzi. 
Nikt nie jest dojrzały 
w uczuciach. Kiedy 
ktoś mówi o kimś, że 
jest niedojrzały w uc-
zuciach, to mi się chce 
śmiać, bo znam starców 
niedojrzałych uczucio-
wo i ludzi poważnych, 
którzy niepoważnie 
się zachowują, i 
wykształconych in-
telektualnie, którzy są 
niewykształceni w uc-
zuciach, i zdarza się, 
że dzieci są od nich 
dojrzalsze. Czy chcemy 
grać role dojrzałych 
czy być dojrzałymi? 
Czy chcesz być aut-
entyczny, czy orygi-
nalnie wyglądać? 
Niedojrzałość nie 
jest winą, winą jest 
udawanie dojrzałego. 
Rachunek sumienia w 
uczuciach jest prosty: 
Kocham, czy usiłuję 
za wszelką cenę komuś 
się spodobać? Ko-
cham, czy tylko lubię? 
Kocham, czy ulegam 
czyjejś presji wymusza-
nia na mnie miłości? 
Kocham, czy gram? 
Gniewam się na czyjeś 
postępowanie, ale ko-
cham tego człowieka, 
czy nienawidzę 
tego człowieka, bo 
zdenerwowało mnie 
jego zachowanie? 
Czuję do kogoś złość 
i ją zagłuszam, żeby 
nie popsuć relacji, 
czy wyraziłem złość, 
bo mi zależy na tym, 
żeby między nami 
był prawdziwy pokój. 

Jestem zły na kogoś, 
bo mnie obraził, czy 
dlatego, że boję się mu 
powiedzieć prawdę, że 
mnie obraził? Zapewne 
jest jakimś rodza-
jem grzechu, kiedy 
wymuszamy miłość, 
tłumimy gniew, ucieka-
my w lęk i odsuwamy 
się od ludzi, a potem 
atakujemy nienawiścią, 
która wybucha jak 
wulkan odruchem 
uczuć tłumionych 
za długo pod maską 
miłego uśmiechu.                                                                                                                                        

Fr Bogdan

Spowiedź i 
Msza św.

Począwszy od dzisie-
jszej niedzieli rozpoc-
zynamy sprawowanie 
Mszy św. o godz. 
1:00pm. Okazja do 
spowiedzi od godz. 
12:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spowiedzi 
i do pełnego uczestnict-
wa we Mszy św. 

 

Uwaga!!! 
Dodatkowa 
Polska Msza 
św.

Ze względu na 
wprowadzone rest-
rykcje Coronavirusa 
i liczny udział w pol-
skiej Mszy niedziel-
nej wprowadzam 
dodatkową Mszę św. 
o godz. 5:00pm. Msza 
św. o godz. 1:00pm po-
zostanie naszą główną 
Mszą św. natomiast o 
godz. 5:00pm będzie 
tylko na czas kiedy 
nie będziemy mogli 
wpuścić więcej niż 50 
osób. Innymi słowy 
będzie tylko na czas 
obostrzeń związanych 
z COVID-19. W tej 
rzeczywistości proszę 
o przestrzeganie 
rejestracji na stronie 

naszej parafii albo tel-
efonicznie, bo tylko 
osoby zarejestrow-

ane będą miały prawo 
wejścia do kościoła. 
Rodziny wielodzietne, 
żeby nie blokować mie-
jsc wpisują tylko jedno 
dziecko, podobnie rodz-
iny z jednym lub dwo-
jgiem dzieci. Bardzo 
proszę o przestrzegan-
ie rejestracji w celu 
uniknięcia niepotrzeb-
nych rozczarowań przy 
wejściu. Zachęcam 
również te rodziny 
dla których język an-
gielski nie jest barierą 
do modlitwy, do ucz-
estnictwa w Mszach 
angielskojęzycznych 
szczególnie w sobotę 
o godz. 4:00pm, czy 
w niedzielę o godz. 
9:00am i wieczorem o 
godz. 6:30pm. Gorąco 
zapraszam do udziału 
w  każdej niedzielnej 
Eucharystii, aby nasze 
życie duchowe mogło 
się dalej rozwijać a 
nasze relacje z Pa-
nem Bogiem jeszcze 
bardziej zacieśniać. 
Szczęść Boże!             

Fr Bogdan                                                                                                                                             
                      

Powrót do 
Mszy św. w 
naszej par-
afiii

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 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. 12:15pm 
i 5:00pm. Adoracja 
Najświętszego Sakra-
mentu jak zwykle 
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 obejrzenia 
Mszy św. w domu. 

Sakramenty tak-
ie 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 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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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 historia 
Kościoła nie pamięta 
chociaż do krótkich nie 
należy..

Fr Bogdan   

Pierwsza 
Komunia św.

 Od wczoraj tj. od 5 
września rozpoczęliśmy 
regularne zajęcia klasy 
pierwszo-komunijnej 
w nowym roku szkol-
nym 2020/21. Życzymy 
dzieciom wiele zapału i 
radości z poznawanych 
katolickich prawd 
wiary i polecamy ich 
naszym modlitwom 
by ten ważny dla nich 
czas przygotowujący je 
na spotkanie z Chrys-
tusem Eucharystyc-
znym został przez 
nie dobrze przeżyty.                                                                                                                                        
                                 

                                                                                                              

S p o t k a n i e 
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. Bier-
zmowanie w naszej par-
afii odbędzie się 12 lis-
topada o godz. 7:00pm.  
Szafarzem bierzmow-
ania będzie Ordynari-
usz Diecezji Dunkeld 
Biskup Stephen Robson. 
Do zobaczenia!

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. 
12:15pm.  

8 września 
– Święto 
Narodzenia 
Najświętszej 
Maryi Panny

Pismo Święte nigdzie 
nie wspomina o narodz-
inach Maryi. Tradycja 
jednak przekazuje, że 
Jej rodzicami byli św. 

Anna i św. Joachim. Byli 
oni pobożnymi Żydami. 
Mimo sędziwego wieku 
nie mieli dziecka. 
W tamtych czasach 
uważane to było za 
karę za grzechy przod-
ków. Dlatego Anna i 
Joachim gorliwie pros-
ili Boga o dziecko. Bóg 
wysłuchał ich próśb i w 
nagrodę za pokładaną 
w Nim bezgraniczną 
ufność sprawił, że Anna 
urodziła córkę, Maryję.

Nie znamy miejsca 
urodzenia Maryi ani 
też daty Jej przyjścia 
na ziemię.  Według 
wszelkich dostępnych 
nam informacji, Mar-
yja przyszła na świat 
pomiędzy 20. a 16. roki-
em przed narodzeniem 
Pana Jezusa. Pierwsze 
wzmianki o liturgicz-
nym obchodzie narodzin 
Maryi pochodzą z VI w. 
Święto powstało praw-
dopodobnie w Syrii, 
gdy po Soborze Efeskim 
kult maryjny w Kościele 
przybrał zdecydowanie 
na sile. Wprowadzenie 
tego święta przypisuje 
się papieżowi św. Ser-

giuszowi I w 688 r. 
Na Wschodzie 

uroczystość ta musiała 
istnieć wcześniej, 
bo kazania-homilie 
wygłaszali o niej św. 
German (+ 732) i św. 
Jan Damasceński (+ 
749). W Rzymie gro-
madzono się w dniu 
tego święta w kościele 
św. Adriana, który był 
przerobiony z dawnej 
sali senatu rzymskiego, 
po czym w uroczystej 
procesji udawali się 
wszyscy z zapalonymi 
świecami do bazyliki 
Matki Bożej Większej. 
Datę 8 września 
Kościół przyjął ze 
Wschodu - w tym dniu 
obchód ten znajdował 
się w sakramen-
tarzach gelazjańskim 
i gregoriańskim. W 
Polsce święto Narodze-
nia Najświętszej Maryi 
Panny ma także nazwę 
Matki Bożej Siewnej. 
Był bowiem dawny 
zwyczaj, że dopi-
ero po tym święcie i 
uprzątnięciu pól zac-
zynano orkę i siew. Lud 
chciał najpierw, aby rzu-

cone w ziemię ziarno 
pobłogosławiła Boża 
Rodzicielka. 

Do ziarna siew-
nego mieszano ziarno 
wyłuskane z kłosów, 
które były wraz z kwiata-
mi i ziołami poświęcane 
w uroczystość 
Wniebowzięcia Matki 
Bożej, by uprosić so-
bie dobry urodzaj. W 
święto Matki Bożej 
Siewnej urządzano 
także dożynki. Dzisie-
jsze święto przypomina 
nam, że Maryja była 
zwykłym człowiekiem. 
Choć zachowana od 
zepsucia grzechu, przez 
całe życie posiadała 
wolną wolę, nie była do 
niczego zdeterminowa-
na.  

Tak jak każdy z nas 
miała swoich rod-
ziców, rosła, bawiła się, 
pomagała w prowadze-
niu domu, miała swoich 
znajomych i krewnych. 
Dopiero Jej zaufanie, 
posłuszeństwo i pełna 
zawierzenia odpowiedź 
na Boży głos sprawiły, 
że “będą Ją chwalić 
wszystkie pokolenia”.



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 7th September
No public Mass

Tuesday 8th September
The Nativity of Our Lady

Mass at 10am & 7pm
Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 9th September
Mass at 10am

Thursday 10th September
Mass at 10am

Thursday 10th September
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 11th September
Mass at 10am

Saturday 12th September
No public Mass in the morning

24th Sunday of Year A 
Saturday 12th September

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 13th Sepember
9am/11am/1pm/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
Fr Duncan Blackie 

CSsR ,
Brian Bonar, 
Maura Lucey, 

Teddy Crowley, 
Scott Gray

ANNIVERSARIES
Adam McNee

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 O that today you would listen to his voice! 
 Harden not your hearts.

Gospel Acclamation 
 our word is truth, O Lord, 
 consecrate us in the truth.

From today, 
Sunday 
September 6, 
2020, there will 
be two  Polish 
Sunday Masses, 
1pm and 5pm, 
until further 
notice.

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.


