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 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT 
of CONFESSION

6pm-6.30pm 
on Tuesdays

 4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 

Niedziela 1pm; 5pm
Pojednania 12.15pm; 4.15pm

St John the Baptist's
and St Mary Magdalene’s Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Tuesday-Friday
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) 
              Rev. Bogdan Palka SDS 16, Melville Street. Perth PH1 5PY (01738 564182)  - Rev. Jude Mukuro,  7 Glenearn Road, Craigie, Perth PH2 0BD 
              Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

Priests for 
Scotlandtland

A LIFE A LIFE 
WORTHWORTH
LIVINGLIVING

If you would like to 
learn more about 

becoming a priest - 
please contact 

Dunkeld Diocese’s 
Vocations Director 
Fr Mark Cassidy - 

01382 611282

Because no one had hired us
we stood around all day 
waiting, chatting. We watched as
landowners came and went,
striking deals and gathering their labour. 
We could have thrust ourselves forward,
but we didn’t. The day was hot;
it would be cooler tomorrow. 
At five, the shadows were starting to grow 
long and it was pleasantly cool 
when the landowner arrived.
(We had watched him come 
and go throughout the day,
recruiting teams for his vineyard.) 
Seems he still had grapes that needed picking. 
Would we come? 
We shrugged our collective shoulders. 
Only an hour, but it might pay 
for a cup of wine on the way home. 
So we went,
picked a few baskets before the sun 
finally withdrew its rays, 
and lined up with the rest of them. 
You wouldn’t believe it, 
but he paid us late-comers first, 
and gave us the full twelve hours! 
He paid everyone the full twelve hours.
You’d need a knife to get the smiles 
off our faces, but the six o’clock crowd 
didn’t get the joke at all.
I’m coming back tomorrow!

Canon Mulholland

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

New appointment

I am pleased to announce his Lordship, 
Dr Robson has appointed Fr Jude Mukoro 
to assist me in my duties as Parish Priest of 
St John’s and Administrator of St Mary 
Magdalene’s. 

We offer him a warm welcome.

Canon Mulholland
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Za denara 
do nieba

Jest to przypowieść 
o firmie, w której szef 
każdemu daje zarobić. 
Założycielka firmy 
Mary Kay Cosmetics 
rozpoczynała swoją 
działalność, mając 
5 tys. dolarów. Po 
dwudziestu latach jej 
firma posiadała kapitał 
323 milionów dolarów, 
a pracownicy rocznie 
mogli dorobić się do 
50 tysięcy dolarów. 
Sekret polegał na tym, 
że pani Mary Kay Ash 
miała wiarę w swych 
pracowników. Pew-
nego dnia powiedziała: 
„Chciałam stworzyć 
firmę, która pozwoli 
kobietom osiągnąć 
wszystko, na co je 
tylko stać. Chcemy, 
żeby wchodzący do 
nas ludzie zrozumieli, 
że jesteśmy firmą dla 
ludzi”. To swoista ilus-
tracja tego, co czyni w 
nieporównanie wspani-
alszym stopniu Jezus z 
nami, gdy wchodzimy 
do Jego winnicy. On nie 
tylko pozwala ludziom 
czuć się potrzebny-
mi, wartościowymi, 
dostrzeżonymi, ale nade 
wszystko kochanymi. 
I szanse mają nie tylko 
ci, którzy są wyjątkowo 
gorliwi, ale nawet ci, 
którzy nawrócili się w 
ostatniej chwili. Jest to 
FIRMA z najlepszymi 
zarobkami. Jeden denar 
każdy z nas otrzymuje 
na Eucharystii. Cieszę 
się, że komunikanty 
mają formę małego 
pieniążka, denara! Nikt 
nie otrzymuje dwóch 
Komunii, każdy bierze 
jedną. Niebo jest za 
jednego eucharystyc-
znego denara! Można 
je zdobywać przez 
całe życie, ale można 
też w jedną godzinę! 
W żydowskim trak-

tacie mistycznym 
Awoda Zara mowa 
jest o ludziach, którzy 
zdobywają niebo w 
jedną godzinę. Rabin 
Dessler, komentując ten 
tekst, mówi o dwóch 
rodzajach ludzi: tak-
ich, którzy całe życie 
wspinają się, pokonując 
kolejne wady, i takich, 
którzy zdobywają się 
na doskonałą skruchę 
w jedną godzinę, 
dostając się do nieba. 
Dessler porównuje 
drogę duchową do 
drabiny. Sprawiedliwi 
wspinają się po niej z 
mozołem, pokonując 
kolejne przeszkody. Są 
nastawieni na walkę ze 
złem i mocno trzymają 
się miłości Boga. Są 
jednak i tacy, którzy 
nawykli do zła, nie 
mają siły pokonać sw-
ych nałogów. To du-
chowe kaleki, ledwo 
mające siłę tęsknić za 
tym, by stać się dobry-
mi ludźmi, zawsze im 
nie wychodzi. Ich serca 
są nieczyste, duchowe 
siły zablokowane, i 
nie mają siły uczynić 
choćby kroku w stronę 
nieba. Cóż mają 
uczynić? Mogą wołać 
do Boga w skrusze, a 
On zabierze ich sam 
do siebie. Ta tradycja 
duchowa ma swoje od-
bicie w nauczaniu Tere-
sy z Lisieux. Znamy jej 
małą drogę. Kiedy pisze 
o swym pragnieniu 
świętości, wyznaje, że 
zdobycie jej wydawało 
się niemożliwe, gdyż 
widziała w sobie ty-
lko same grzechy i 
wady. Mówi o windzie: 
„Chciałabym znaleźć 
taką windę, którą 
mogłabym się dostać 
do samego Jezusa, 
gdyż jestem za mała, 
by piąć się do góry po 
stromych schodach 
doskonałości”. Wybrała 
drogę bycia jeszcze 

mniejszą, drogę rzuce-
nia się w ramiona Je-
zusa w ofierze miłości 
i pozwoleniu Mu na 
wszystko. Kiedy zastan-
awiam się nad tym, kto 
z otoczenia Jezusa stał 
się zdobywcą nieba w 
jedną godzinę, to pr-
zychodzi mi na myśl 
ów łotr z krzyża, który 
poprosił w skrusze o raj 
wiszącego obok.                                                                     

Fr Bogdan

Spowiedź i 
Msze św.

Zapraszamy do 
udziału w polskich  
Mszach św. o godz. 
1:00pm i 5:00pm. Oka-
zja do spowiedzi przed 
każdą Mszą św. od 
godz. 12:15pm, oraz o 
godz. 4:30 pm. Korzys-
tajmy z Sakramentu Po-
kuty by można było w 
pełni uczestniczyć 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                                                                                                                                             
                      

Życie 
sakramentalne

ZBożym błogo-
sławieństwem kon-
tynuujemy  celebracje 
Mszy św. i 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 ogran-
iczeniach musimy mieć 
wszyscy swoje masecz-
ki.  Odległość 2 metrów 
pozostaje nie zmienio-
na. Rodziny z dziećmi 
siedzą ze sobą razem 
bez rozdzielania. Sakra-
menty takie jak Chrzest 
czy Ślub również 
mogą być sprawow-
ane po wcześniejszym 
ustaleniu z duszpas-
terzami. Msze św. 
pogrzebowe za naszych 
zmarłych można już też 
celebrować w kościele 
z najbliższą rodziną 
do 30 osób włącznie. 
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 odbudować 
nasze więzi z Bogiem i 
duchowo się rozwijać.                                                                                                                                        
   

Fr Bogdan

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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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.  

23 września 
– Wspom-
nienie św. 
o. Pio Piet-
relciny

Francesco For-
gione urodził się w Pi-
etrelcinie (na południu 
Włoch) 25 maja 1887 
r. Już w dzieciństwie 
szukał samotności i 
często oddawał się mod-
litwie i rozmyślaniu. 
Gdy miał 5 lat, objawił 
mu się po raz pierwszy 
Jezus. W wieku 16 lat 
Franciszek przyjął habit 
kapucyński i otrzymał 
zakonne imię Pio. Rok 
później złożył śluby za-
konne i rozpoczął studia 
filozoficzno-teologic-
zne. W 1910 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. 
Już wtedy od dawna 
miał poważne problemy 
ze zdrowiem. Po kilku 
latach kapłaństwa został 
powołany do wojska. Ze 
służby został zwolniony 
ze względu na zły stan 
zdrowia. Pod koniec 
lipca 1916 r. przybył 
do San Giovanni Ro-
tondo i tam przebywał 
aż do śmierci. Był ki-

erownikiem duchowym 
młodych zakonników. 
20 września 1918 r. pod-
czas modlitwy przed 
wizerunkiem Chrystusa 
ukrzyżowanego o. Pio 
otrzymał stygmaty. Na 
jego dłoniach, stopach 
i boku pojawiły się ot-
warte rany - znaki męki 
Jezusa. Wkrótce do 
San Giovanni Rotondo 
zaczęły przybywać 
rzesze pielgrzymów 
i dziennikarzy, któr-
zy chcieli zobaczyć 
niezwykłego kapucyna. 
Stygmaty i mistyczne 
doświadczenia o. Pio 
były także przedmi-
otem wnikliwych badań 
ze strony Kościoła. 
W związku z nimi o. 
Pio na 2 lata otrzymał 
zakaz publicznego 
sprawowania Eucha-
rystii i spowiadania 
wiernych. Sam zakon-
nik przyjął tę decyzję z 
wielkim spokojem. Po 
wydaniu opinii przez 
dr. Festa, który uznał, 
że stygmatyczne rany 
nie są wytłumaczalne z 
punktu widzenia nauki, 
o. Pio mógł ponownie 

publicznie sprawować 
sakramenty. Ojciec Pio 
był mistykiem. Często 
surowo pokutował, bard-
zo dużo czasu poświęcał 
na modlitwę. Wielokrot-
nie przeżywał ekstazy, 
miał wizje Maryi, Je-
zusa i swojego Anioła 
Stróża. Bóg obdarzył go 
również darem bilokacji 
- znajdowania się 
jednocześnie w dwóch 
miejscach. Włoski za-
konnik niezwykłą czcią 
darzył Eucharystię. 
Przez długie godz-
iny przygotowywał 
się do niej, trwając 
na modlitwie, i długo 
dziękował Bogu po jej 
odprawieniu. Odprawi-
ane przez o. Pio Msze 
święte trwały nieraz 
nawet dwie godziny. 
Ich uczestnicy opowi-
adali, że ojciec Pio w 
ich trakcie - zwłaszcza 
w momencie Przeis-
toczenia - w widoczny 
sposób bardzo cierpiał 
fizycznie. Kapucyn z 
Pietrelciny nie rozstawał 
się również z różańcem. 
o. Pio zmarł w swoim 
klasztorze 23 września 

1968 r. Na kilka dni 
przed jego śmiercią, po 
50 latach, zagoiły się 
stygmaty. Św. Jan Paweł 
II dokonał beatyfikacji 
o. Pio w dniu 2 maja 
1999 r., a kanonizował 
go 16 czerwca 2002 r. o. 
Pio – módl się za nami!

Niezwykła 
książka

Pierworodny syn bo-
gatej rodziny przyjechał 
do domu w przeddzień 
otrzymania dyplomu. 
W rodzinie i wśród 
znajomych był zwyczaj 
wręczania absolwen-
towi przez rodziców 
prezentu. Ojciec i syn 
odwiedzili, zatem na-
jlepsze salony samo-
chodowe w mieście 
i w końcu znaleźli 
doskonały samochód. 
Młodzieniec był pew-
ien, że znajdzie go, 
błyszczący i z pełnym 
bakiem, przed domem 
w dniu uzyskania dy-
plomu. Wielkie było 

jego zdziwienie, 
kiedy tego dnia ojciec 
wyszedł mu naprzeciw 
z uśmiechem i… z 
książką w ręku. Pismem 
Świętym. Młodzieniec 
odrzucił ze złością 
książkę i od tego dnia 
nie odzywał się do swo-
jego ojca ani słowem. 
Po kilku miesiącach 
znalazł pracę w obcym 
mieście. Przywiodła go 
z powrotem do domu 
wieść o śmierci ojca. W 
nocy przed pogrzebem, 
podczas poszukiwan-
ia notatek w biurku 
ojca, znalazł Pismo 
Święte, które ojciec mu 
podarował. Poruszony 
sumieniem zdmuchnął 
kurz, który osiadł na 
okładce książki i otwarł 
ją. Odkrył między 
stronami czek, datow-
any na dzień odbioru 
dyplomu i opierający 
dokładnie na wartość 
samochodu, który 
wybrał. Opieczętowana 
księga, nieużyteczna i 
zakurzona w wielu. A 
jednak wśród jej stron 
jest ukryte to, czego od 
dawna pragniemy.



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 21st September
No public Mass

Tuesday 22nd September
Mass at 10am & 7pm

Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 23rd September
Feast of St Pius Pietrecina

Mass at 10am

Thursday 24th September
Mass at 10am

Thursday 24th September
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm
Apologies for being closed last week

Friday 25th September
Mass at 10am

Saturday 26th September
No public Mass in the morning

26th Sunday of Year A 
Saturday 26th September

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 27th September
9am/11am/1pm/5pm & 6.30pm

 

Reservations for Sunday Masses
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

Church flowers

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

Donal Joseph 
Burke, 

Brian Canning

ANNIVERSARIES
William Canning 
and Lucy O’Hare

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 The Lord is close to all who call him.

Gospel Acclamation 
 Open our hearts, O Lord, 
 to accept the words of your Son

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.

Dunkeld 
News 

A new edition of 
the bishop’s quarterly 
newsletter is now avail-
able online - at www.
dunkelddiocese.co.uk

In lockdown times 
a reduced number of 
paper copies are being 
produced but if you 
wish to receive one - 
please contact dunkeld-
news@dunkelddiocese.
co.uk

Copies are FREE - 
but postage may apply 
if you are unable ar-
range to collect.


