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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

This Sunday’s Gospel 
has a message similar to 
last Sunday: What counts 
is our final state. As you 
remember, what mattered 
was not how long a person 
had worked in the vine-
yard, but whether he was 
at work in the vineyard at 
the end of the day. Today 
we hear that a person might 
say “yes” to God and later 
lose his soul by disobedi-
ence. Or, vice versa, a per-
son might say “no” to God, 
but later save his soul by an 
act of obedience. 

When you think about, 
there are really only two 
moments that matter: the 
present moment and the 
final one. In the Hail Mary 
we say, “pray for us sin-
ners, now and at the hour 
of our death.” At the last 
moment - the hour of our 
death - our eternal fate will 
be sealed. The moment of 
our death is in God’s hand, 
the moment we can control 
over is now. At some point 
the two moments will coin-
cide: the hour of death will 
be now. There will be no 
tomorrow to plan for - or to 
postpone repentance. 

Some people do leave 
after years of practice - and 
others embrace the faith at 
the end of life. During this 
life we are like moist clay: 
by our choices we can be 
moulded into almost any 
shape. But death is like put-
ting the clay into the fire. 
The clay might be a beau-
tiful vase or a misshapen 
lump. Whatever form it has 
will last forever. Similarly, 
with our souls: at the mo-
ment of death we will ei-

ther be turned toward God 
or away from him. 

Some people ask about 
the justice of all this: How 
can a choice that one makes 
at the end of life determine 
where one spends eternity? 
To some it seems unfair, 
but the prophet Ezekiel 
gives this word from the 
Lord: “Is it my way that 
is unfair, or rather, are not 
your ways unfair?” 

When a person looks at 
life as a whole, it may not 
seem so unfair. In reality, 
during our entire life we 
are moulding ourselves - or 
allowing ourselves to be 
moulded - into a particular 
shape. While this process is 
going on we might be only 
dimly aware of what is hap-
pening, but at the end it will 
become clear. 

Oscar Wilde made a 
death bed conversion and 
received the sacraments of 
forgiveness shortly before 
he died. To some it seemed 
drastic - as if he were one 
person during his life and 
then someone else at the 
time of death. That was 
really not the case. Oscar 
Wilde himself had written 
a novel about how a human 
soul is formed. Perhaps you 
have heard of it or even 
read it. It is titled “The Pic-
ture of Dorian Gray.” 

In the novel, Dorian Gray 
is a handsome young man 
who envies his own por-
trait because it will never 
grow old. Well, as the story 
develops, Dorian retains 
his youth and beauty even 
though he undertakes a 
dissolute, self-centred and 
cruel way of life. At the end 

he encounters the portrait. 
While Dorian remained 
outwardly beautiful, his 
portrait had changed. Do-
rian sees the hideous face 
and realizes that it repre-
sents his true inner self. 
He attacks the painting 
with a knife. When people 
hear the commotion, they 
come running and discover 
the portrait restored to its 
original beauty. Next to the 
portrait they see the body 
of an old man, horribly dis-
figured - repulsive to all. 

Perhaps Oscar Wilde 
learned a lesson from his 
own novel. His life is a 
mirror image of Dorian 
Gray. He did things that 
scandalised, even repulsed, 
his contemporaries, but he 
made a beautiful ending. 
The change, however, was 
not as dramatic as it ap-
peared. Joseph Pearce has 
written a biography titled, 
“The Unmasking of Oscar 
Wilde.” He shows how 
Wilde had a longstanding 
attraction to Christ and to 
the Catholic faith. His con-
temporaries saw one thing 
on the outside, but God saw 
something different in the 
heart of Oscar Wilde. He 
was making small choices 
that moulded him - or al-
lowed himself to be mould-
ed - in ways others could 
not imagine. Or that even 
he imagined only dimly. 
It all came together at the 
time of his death. 

So, it is with all of us. 
What counts is not the im-
age that others perceive. 
What counts is our final 
state before God. 

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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Pracuj nad 
winną dusza

Przypowieść o 
dwóch synach jest 
dalszym komentar-
zem do opowieści o 
robotnikach z winnicy. 
Tu również jest kon-
flikt dwóch postaw: 
kogoś, kto deklaruje 
swoje zaangażowanie, 
ale w rzeczywistości 
jest opieszałym i 
upartym pozerem 
przybierającym maski 
religijnej aktywności, i 
kogoś, kto przez jakiś 
czas życia odrzucał 
Bożą miłość, ignorując 
i lekceważąc dar nie-
ba, ale w końcu się 
opamiętał i wszedł 
do winnicy! Dopóki 
przypowieść pozos-
taje na terenie symboli, 
każdy z nas może ją 
czytać z bezpiecznym 
dystansem człowieka, 
który negocjuje w 
kamizelce kulood-
pornej. Lecz gdy ty-
lko zadamy sobie pyt-
anie, kim dzisiaj są ci, 
którzy mówią „idę”, 
ale nie idą, i ci, którzy 
buntują się przeciwko 
Bogu, lecz później gor-
liwie Mu towarzyszą, 
przypowieść zaczyna 
drażnić sumienie. W 
takim zamiarze Jezus 
ją wypowiedział, choć 
chcielibyśmy z niej 
uczynić jedynie bajkę 
do poduszki. Słowa 
mądrości mają być jak 
ościenie, mają boleśnie 
pobudzać do drogi. 
Sprawiedliwy rozpoc-
zyna swą mowę od 
oskarżenia samego sie-
bie. Przypominam so-
bie, że w dniu święceń 
powiedziałem Jezu-
sowi „Oto idę, Panie” 
i miałem zamiar iść z 
Nim wszędzie, gdzie On 
pokaże. Tymczasem, 
kiedy inni dwa razy 
w tygodniu poszczą 
o chlebie i wodzie, 

potrafię zajadać pstrąga, 
u s p r a w i e d l i w i a j ą c 
się, że to nie mięso. 
Kiedy opłakujący 
swe opóźnienie w 
wierze modlą się w 
świątyni na czuwaniu 
do rana, ja spoglądam 
na ekran. Dwa razy 
w przypowieści po-
jawia się słowo 
opamiętać się! Można 
je przetłumaczyć jako 
poczucie żalu, które 
prowadzi do nawró-
cenia. O czym trzeba 
sobie przypominać? 
O własnym grze-
chu i o tym, ile to 
kosztowało Chrystusa. 
To daje moc, by iść i nie 
zatrzymywać się. Dlat-
ego w przypowieści 
pojawia się to istotne 
słowo, oznaczające 
postawę aktywną, 
dynamiczną: Idę! 
Wychodzić od pamięci 
o swoim grzechu i 
dochodzić do krzyża 
Chrystusa. Nieus-
tanna pamięć o tych 
dwóch punktach losu 
chrześcijańskiego twor-
zy w nas tożsamość 
dziecka Bożego. 
Tożsamość jest bow-
iem efektem pamięci 
(skąd się wyszło) i na-
dziei (dokąd się zmi-
erza). Skorzystam z 
gry słownej: pracować 
nad winną latoroślą to 
pracować nad własną 
winną nieprawości 
duszą, tak by zakwitła 
modlitwą i wydała 
owoc nawrócenia, gdyż 
siekiera już przyłożona 
do korzenia gorzk-
iego, który rośnie ku 
zarozumiałości. Święta 
Katarzyna ze Sieny 
otrzymała od Jezusa 
słowa: Lecz spójrz i 
zobacz, jak oblubienica 
moja zabrudziła sobie 
twarz, jak zarażona jest 
trądem nieczystości 
i miłości własnej, 
jak nadęta pychą i 
chciwością. Ciało 

powszechne, to jest re-
ligia chrześcijańska, i 
nawet ciało mistyczne 
świętego Kościoła, to 
jest moi słudzy, tuczą się 
jej grzechem. Z jednej 
strony średniowiecze 
było mistyczne, rad-
ykalne i bogate w 
ubóstwo świętego 
Franciszka, a z drugiej 
pełne nepotyzmu, sy-
monii, żądzy władzy i 
bogactwa. W Kościele 
zawsze istniało to pod-
wójne odniesienie do 
Jezusa. Oczywiście 
łatwiej zobaczyć 
to w historii, bo to 
mniej zobowiązuje.                                                                                                                                     
       

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

Z Bożym 
błogosławieństwem 
kontynuujemy  cel-
ebracje Mszy św. i 
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. 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.  

Róża 
Różańcowa św. 
s. Faustyny

W pierwszą niedzielę 
miesiąca października 
tj. 4 października 
2020 r. zmiana tajem-
nic różańcowych, oraz 
różaniec pół godziny 
przed Mszą św., czy-
li o godz. 12:30pm. 
Zapraszamy do udziału!  

Październik 
– Miesiąc 
Różańcowy

Miesiąc, który 
jest przed nami – 
Październik – to miesiąc 
poświęcony Maryi 
– Królowej Różańca 
świętego. Dlatego też 
zapraszam do udziału 
w nabożeństwach 
różańcowych, które 
będziemy odprawiać 
w każdą niedzielę 
października o godz. 
12:30pm (pół godziny 
przed Mszą św.). Sta-
rajmy się odmawiać 
różaniec jak najczęściej, 
a szczególnie w tym 
miesiącu Maryjnym. 

Bądźmy też świadomi 
tego, że naszym 
obowiązkiem jest uczyć 
dzieci jak się odmawia 
różaniec. Jeśli rodzice 
odmawiają tę modlitwę 
to i dzieci ją znają. Dlat-
ego dołóżmy wszelkich 
starań by ta piękna mod-
litwa polecana przez 
Maryję we wszystkich 
Jej największych ob-
jawieniach jak: Lourdes, 
Fatima, La Salette, 

Medugorje mod-
litwa tak bardzo miła 
Matce Bożej nie była 

zaniedbywana lub za-
pominana. Nawet jedna 
„dziesiątka” (Ojcze 
nasz i 10 razy Zdrowaś 
Maryjo) odmówiona 
w ramach wieczornej 
modlitwy czy wspól-
nie z najbliższymi pr-
zyniesie Maryi chwałę, 
a nam wyprosi wiele 
Bożych łask, których 
nam tak bardzo potrzeba 
każdego dnia. Królowo 
Różańca Świętego – 
módl się za nami!  

Święci 
Archaniołowie 
Michał, Rafał 
i Gabriel

Aniołowie są istotami 
ze swej natury różnymi 
od ludzi. Należą do 
stworzeń, są nam bliscy, 
dlatego Kościół ob-
chodzi ich święto. W 
tradycji chrześcijańskiej 
Michał to najważniejszy 
spośród aniołów, obdar-
zony przez Boga szc-
zególnym zaufaniem. 
Mikael znaczy „Któż 
jak Bóg”. 

Kiedy Lucyfer 

zbuntował się przeciw 
Bogu i do buntu 
namówił część aniołów, 
Archanioł Michał miał 
wystąpić z okrzyki-
em „Któż jak Bóg” i 
wypowiedzieć wojnę 
szatanom. W Księdze 
Daniela jest nazwany 
„jednym z najprzednie-
jszych książąt nieba”. 
Św. Jan Apostoł określa 
go w Apokalipsie jako 
stojącego na czele 
duchów niebieskich, 
walczącego z szatanem. 

Kult św. Michała 
Archanioła jest bardzo 
żywy w chrześcijaństwie 
i sięga już II wieku. Św. 
Gabriel znaczy tyle 
co „mąż Boży”, albo 
„wojownik Boży”. W 
tradycji chrześcijańskiej 
przynosi dobrą nowinę. 
Najpierw ukazuje 
się Zachariaszowi 
zapowiadając mu 
narodziny syna Jana 
Chrzciciela. 

Zwiastuje, także Mar-
yi, że zostanie Matką 
Syna Bożego. Według 
niektórych pisarzy 
kościelnych Gabriel był 
aniołem stróżem Świętej 
Rodziny. Przychodził w 
snach do Józefa, miał 
być aniołem pociesze-
nia w Ogrójcu, oraz 

zwiastunem przy zmart-
wychwstaniu Pana Je-
zusa. Niemal wszyst-
kie obrządki w Kościele 
uroczystość św. Gabrie-
la mają w swojej liturgii. 
Św. Rafał przedstawił 
się w Księdze Tobiasza, 
iż jest jednym z „sied-
miu aniołów, którzy 
stoją w pogotowiu i 
wchodzą przed majestat 
Pański”. 

Uzdrawia niewidome-
go ojca Tobiasza. He-
brajskie imię oznacza 
Rafael oznacza „Bóg 
uleczył”. Św. Rafał 
Archanioł ukazuje 
dobroć Opatrzności. 
Pobożność ludowa wid-
zi w nim prawzór Anioła 
Stróża. Jest czczony 
jako patron aptekarzy, 
chorych, lekarzy, emi-
grantów, pielgrzymów i 
żeglarzy. 



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 28th September
No public Mass

Tuesday 29th September
Feast of the Archangels St Michael, 

St Gabriel & St Raphael 
Mass at 10am & 7pm

Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 30th September
St Jerome

Mass at 10am

Thursday 1st October
St Thérèse of Lisieux

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 2nd October
The Holy Guardian Angels 

Mass at 10am

Saturday 3rd October
No public Mass in the morning

27th Sunday of Year A 
Saturday 3rd October

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 4th October
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

Alex Lawson

ANNIVERSARIES
Stacey Houston

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 Remember your mercy, Lord.

Gospel Acclamation 
 If anyone loves me 
 he will keep my word, 
 and my Father will love him, 
 and we shall come to him.

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.

Please do not book more 
than ONE WEEK in ad-
vance. 

Online bookings for all 
Sunday Masses will close 
at 4pm on Friday.


