St John the Baptist's
SUNDAY HOLY MASS
4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday
9am, 11am, 6.30pm

and St Mary Magdalene’s Perth

WEEKDAY HOLY MASS
MSZA ŚW.
SACRAMENT
of CONFESSION
Tuesday-Friday
PO POLSKU
6pm-6.30pm
at 10am, Tuesday 7pm
Niedziela 1pm; 5pm
on Tuesdays
or as announced
Pojednania 12.15pm; 4.15pm
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 Mukoro, 7 Glenearn Road, Craigie, Perth PH2 0BD
Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

28th Sunday of Ordinary Time
Year A
11th October 2020

My dear parishioners of
St John’s & St Mary Magdalene’s
Before the world
was made, he chose us,
chose us in Christ, to be
holy and spotless, and to
live through love in his
presence (Eph 1.4)
In 1571, at the
Battle of Lepanto, the
Christian fleet defeated
the Ottoman fleet that
was threatening to
invade Europe. The
Battle turned the course
of events decisively,
saving Christian Europe
and liberating 15,000
Christians from slavery.
Don John of Austria led
the Christian fleet but
the victory, one of the
most decisive in history,
was attributed by Pope
Saint Pius V to the
intercession of Our Lady
of the Rosary. People
had been praying the
Rosary all over Europe
but especially in Rome,
asking Our Lady for her
protection and help.
In thanksgiving, St
Pius V instituted the
feast which was first
called Our Lady of
Victories and later Our
Lady of the Rosary
in
thanksgiving
to
Our Lady for her
intercession.
At Fatima, Our Lady
identified herself as Our

Lady of the Rosary and
told the children “My
Immaculate Heart will
triumph!” Today, we
need the prayers of Our
Lady for a different
type of battle, one that
has been called “The
Culture War.” The
American philosopher,
Peter Kreeft has wisely
pointed out in his book
on this subject that
this war is not against
the “enemies” that we
might imagine. Even as
a spiritual battle, it is
not against Muslims or
Protestants or secularists
or
freemasons
or
abortionists. It is the
battle of which St Paul
spoke in Ephesians 6
when he said,
Put on the whole
armour of God, that you
may be able to stand
against the wiles of the
devil. For we are not
contending against flesh
and blood, but against
the
principalities,
against the powers,
against the world rulers
of this present darkness,
against the spiritual
hosts of wickedness in
the heavenly places.
Therefore take the
whole armour of God,
that you may be able to
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withstand in the evil day,
and having done all, to
stand. Stand therefore,
having girded your loins
with truth, and having
put on the breastplate
of righteousness, and
having shod your feet
with the equipment of
the Gospel of peace;
besides all these, taking
the shield of faith, with
which you can quench
all the flaming darts of
the evil one. And take
the helmet of salvation,
and the sword of the
Spirit, which is the word
of God.
The secularists, the
BBC, the purveyors of
the culture of death,
are not our “enemies”,
they are people whom
we should love, pray
for and try to bring to
Christ. But we should
stand firm against the
devil and what St Paul
calls his “wiles”.
Our culture permits
the
destruction
of
innocent human life,
undermines
marriage
and the family, ridicules
chastity and modesty,
sneers
at
Catholic
faith and morals, and
encourages the young to
lead sinful lives.
Our Blessed Lady
@StJohnRCPerth

warned of all these
things. She taught us
to do more than simply
deplore
them.
She
encouraged us to use the
weapons of prayer and
penance to fight them:
especially to pray the
Rosary. The month of
October is a reminder of
this call of our Blessed
Mother Mary at Fatima.
If we are able to, we
should also engage
in the cultural and
intellectual battle for
hearts and minds that is
so vital for the survival
of our Christian culture.
It is also vital for the
survival of our families,
for the survival of the
faith of our children
and grandchildren, and
for our own survival in
a country where we are
free to speak out about
our faith and about
Christian morality.
May Our Lady of the
Rosary strengthen us
for this apostolate of
charity.

Canon Mulholland

			

First Holy
Communion
and
Confirmation
First Holy Communion
for our children will be
celebrated on Saturday
31st October. Pupils at
our parish school will
already have received
information about the
day. Please speak to
Canon Mulholland
to ensure your child
has been registered
for that day if they do
not attend St John’s
Academy (Primary).
The Sacrament of
Confirmation will
be conferred by the
Bishop on Wednesday
11th November at
7pm. Pupils at our
parish school will
already have received
information about
the day. Can all other
prospective candidates
ensure they are
registered for that day
by contacting Canon
Mulholland.
www.dunkelddiocese.org.uk

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM

Moje
zaproszenie

Zyjemy w czasach
nie
tylko
szybko
zmieniających
się
technologii,
ale
także zanikania, albo
rozbudowywania
z n a c z e ń
poszczególnych
wyrazów.
Uroczyste
słowo “uczta”, którym
posługiwał się prorok
Izajasz,
obecnie
często
zastępowane
jest
określeniem
“przyjęcie”, “biesiada”
lub “party”. Jednak
wspólne
siadanie
za stołem lub sama
obecność na uczcie to
nie tylko spożywanie
pokarmu, to przede
wszystkim okazja do
spotkania
drugiego
człowieka.
Pokarm
we
wszystkich
cywilizacjach nie jest
jedynie środkiem do
przeżycia, ale także
wspaniałym narzędziem
k o m u n i k a c j i
międzyludzkiej.
Dopiero
kiedy
u w z g l ę d n i m y
“pokarm” i “dialog”
jako dwa powiązane
ze sobą wymiary uczty,
zaczynamy
bardziej
rozumieć przypowieść
Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii i postawę jej
bohaterów.
Wydaje
się,
że
problemem nie było
samo
przyjęcie,
rozumiane jako okazja
do zabawy i gustowania
wyśmienitych potraw,
które zostały uprzednio
przygotowane.
Nie
sam stół stawał się
problemem,
ale
spotkanie z kimś takim
jak król. Zdaje się,
że bardzo podobne
motywy
odmowy
uczestniczenia
w
uczcie
towarzyszyły
bohaterom Ewangelii.
Każdy z nich tak

naprawdę
chciał
uniknąć
osobistej
konfrontacji z królem,
który mógł zapytać
o
tzw.
“sprawy
niewygodne”.
Dlatego najprostszym
rozwiązaniem
było
poszukanie
dyplomatycznej
“wymówki”.
P i e r w s z y
usprawiedliwiał
się
“polem”, rolą, którą
uprawiał.
Praca
rolnika również dziś
uzależniona jest od
pory roku, warunków
klimatycznych
i
odpowiedniej pogody.
Ów
człowiek
z
przypowieści
może
reprezentować
tych,
którzy niestety nie
są panami swojego
czasu,
tzn.
ludzi
ciągle zaskakiwanych
i
niesionych
przez
zewnętrzne
okoliczności
życia.
Mimo, że tacy ludzie
angażują się na wielu
płaszczyznach, niestety
nie potrafią przejąć steru
życia we własne ręce.
Przyzwyczaili się do
takiego stylu i boją się
jakichkolwiek zmian.
Drugi z bohaterów
skoncentrowany
był
na
“kupiectwie”.
Mówiąc współcześnie,
był
właścicielem
dobrze prosperującej
firmy,
przynoszącej
dochody.
Ciężka
praca wypełniała mu
codzienny
program
dnia. Jednak mimo
osiąganych sukcesów,
był
człowiekiem,
który nie potrafił się
zatrzymać.
Raczej
śmiał się, a może
nawet gardził tymi,
którzy
odpoczywają
zasiadając
wspólnie
przy stole. Życiem
kupca kierowało prawo
rynku, obce mu było
prawo serca. Wreszcie
najtragiczniejszą

okazała się ostatnia
grupa zaproszonych. To
ludzie, którzy przerazili
się słysząc o uczcie.
Chyba tylko jakiś
głęboko zakorzeniony
lęk przed spotkaniem
z królem pchnął ich do
rękoczynów, a nawet
do morderstwa. Jednak
zaproszeni
woleli
zostać sami ze swoimi
problemami.
Nie
wierzyli, że ktokolwiek,
a tym bardziej ktoś
taki jak król, może
zmienić ich sytuację.
Nie chcieli rozmawiać
o tym, co ich boli,
wybrali drogę agresji,
brutalności i izolacji.
Zapewne w każdym
z nas, w każdym z
zapraszanych dzisiaj na
Ucztę Eucharystyczną
można by odnaleźć
jakieś
podobieństwo
do
bohaterów
ewangelicznej
przypowieści.
Kiedy
w naszych miastach,
w
październikowy
wieczór zapalane są
świece na ołtarzach
Uczty Eucharystycznej,
równocześnie
w
niezliczonych oknach
mieszkań zapalane jest
światło przypominające
o gospodarzach, którzy
nie znaleźli czasu dla
Króla, bo korzystają
z tzw. “prawa do
odpoczynku”.
O
ludziach
którzy
muszą
pilnować
własnych
interesów
albo nie mają odwagi
szukać
odpowiedzi
na trudne pytania.
Być może dlatego w
wielu
świątyniach
zdecydowanie
więcej
jest
ławek
niż uczestników tej
niezwykłej Uczty. Jezus
Chrystus
posługując
się obrazem uczty w
nauczaniu o Królestwie
Bożym, chce nam
uświadomić, że każdy
człowiek ochrzczony
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zaproszony jest nie
tylko do wzywania
imienia Bożego, nie
tylko ma prawo do
korzystania z opieki
Opatrzności, ale każdy
obywatel
Królestwa
Niebieskiego
zaproszony jest do
osobistego
dialogu
z Bogiem. Dialogu
w którym człowiek
otwiera swoje serce
przed Stwórcą i z
ufnością szuka Jego
Woli, która nigdy nie
zagraża
rozwojowi
człowieka ani osobistej
drodze do szczęścia.
Fr Bogdan

Spowiedź i
Msze św.

ZZapraszamy
do
udziału w polskich
Mszach św. o godz.
1:00pm i 5:00pm.
Okazja do spowiedzi
przed każdą Mszą św.
od godz. 12:15pm,
oraz o godz. 4:30
pm. Korzystajmy z
Sakramentu Pokuty by
można było w pełni
uczestniczyć we Mszy
św.

będzie tylko na czas
obostrzeń związanych
z COVID-19. W tej
rzeczywistości proszę
o
przestrzeganie
rejestracji na stronie
naszej parafii albo
telefonicznie, bo tylko
osoby zarejestrowane
będą miały prawo
wejścia do kościoła.
Rodziny wielodzietne,
żeby nie blokować
miejsc
wpisują
tylko jedno dziecko,
podobnie rodziny z
jednym lub dwojgiem
dzieci. Bardzo proszę
o
przestrzeganie
rejestracji
w
celu
uniknięcia
niepotrzebnych
rozczarowań
przy
wejściu.
Zachęcam
również te rodziny
dla
których
język
angielski
nie
jest
barierą do modlitwy, do
uczestnictwa 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 Panem
Bogiem
jeszcze
bardziej
zacieśniać.
Szczęść
Boże!
Fr Bogdan

Uwaga!!!
Dodatkowa
Polska Msza
św.
Adoracja
Ze
względu
na
w p r o w a d z o n e Najświętszego
restrykcje Coronavirusa
Sakramentu
i liczny udział w polskiej
Mszy
niedzielnej
w p r o w a d z a m
dodatkową
Mszę
św. o godz. 5:00pm.
Msza św. o godz.
1:00pm
pozostanie
naszą główną Mszą
św.
natomiast
o
godz. 5:00pm będzie
tylko na czas kiedy
nie będziemy mogli
wpuścić więcej niż 50
osób. Innymi słowy
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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 spowiedzi

od godz. 6 – 6:50pm.
Dodatkowo Sakrament
spowiedzi po polsku
jest jeszcze w każdą
niedzielę
od
godz.
12:15pm.

Październik
– Miesiąc
Różańcowy

Miesiąc,
który
przeżywamy
–
Październik – to miesiąc
poświęcony
Maryi
– Królowej Różańca
świętego. Dlatego też
zapraszam do udziału
w
nabożeństwach
różańcowych,
które
odprawiamy w każdą
niedzielę października
o godz. 12:30pm (pół
godziny przed Mszą
św.).
Starajmy
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. Dlatego dołóżmy
wszelkich starań by
ta piękna modlitwa
polecana
przez
Maryję we wszystkich
Jej
największych
objawieniach
jak:
Lourdes, Fatima, La
Salette,
Medugorje
modlitwa tak bardzo
miła Matce Bożej nie
była zaniedbywana lub
zapominana.
Nawet
jedna
„dziesiątka”
(Ojcze nasz i 10 razy
Zdrowaś
Maryjo)
odmówiona w ramach
wieczornej
modlitwy
czy
wspólnie
z
najbliższymi przyniesie
Maryi chwałę, a nam
wyprosi wiele Bożych
łask,
których
nam
tak bardzo potrzeba
każdego dnia. Królowo
Różańca Świętego –
módl się za nami!

15 październik
– Wspomnienie
św. Teresy od
Jezusa

Teresa de Cepeda y
Ahumada urodziła się
28 marca 1515 r. w
Hiszpanii. Pochodziła ze
szlacheckiej i zamożnej
rodziny zamieszkałej w
Avila. Miała dwie siostry
i dziewięciu braci.
Mając 12 lat przeżyła
śmierć matki. Pisała o
tym w swej biografii:
“Gdy mi umarła matka...
rozumiejąc
wielkość
straty, udałam się w
swoim utrapieniu przed
obraz Matki Bożej
i
rzewnie
płacząc,
błagałam Ją, aby mi
była matką. Prośba
ta, choć z dziecinną
prostotą
uczyniona,
nie była - zdaje mi się
- daremną, bo ile razy
w potrzebie polecałam
się tej wszechwładnej
Pani, zawsze w sposób
widoczny doznawałam
jej pomocy”. W 20-tym
roku życia wstąpiła do
klasztoru karmelitanek
w
tym
samym
mieście. Ku swojemu
niezadowoleniu
zastała tam wielkie
rozluźnienie. Już wtedy
powstała w Teresie myśl
o reformie. Złożyła
śluby zakonne w roku
1537. Podczas długich
godzin samotności i
cierpienia zaczęło się
jej życie mistyczne
i
zjednoczenie
z
Bogiem. Utalentowana
i wrażliwa, odkryła,
że
modlitwa
jest
tajemniczą
bramą,
przez którą wchodzi
się
do
“twierdzy
wewnętrznej”.
Mistyczka i wizjonerka,
a jednocześnie osoba
o umysłowości wielce
rzeczowej i praktycznej.
Pewnego
dnia,
w
1557 r., wpatrzona
w obraz Chrystusa
ubiczowanego, Teresa
doznała
przemiany

wewnętrznej. Uznała,
że
dotychczasowe
ponad 20 lat spędzone w
Karmelu nie było życiem
w pełni zakonnym.
Zrozumiała także, że
wolą Bożą jest nie tylko
jej własne uświęcenie,
ale także uświęcenie
jej
współsióstr;
że
klasztor powinien być
miejscem modlitwy i
pokuty, a nie azylem dla
wygodnych pań. Za radą
prowincjała karmelitów
i swojego spowiednika
postanowiła
założyć
nowy dom, gdzie można
by było przywrócić
pierwotną obserwancję
zakonną.
Dzięki
pomocy św. Piotra z
Alkantary otrzymała od
papieża Piusa IV breve,
zezwalające na założenie
domu
pierwotnej
obserwy.
Ponieważ
przybywało
coraz
więcej
kandydatek,
Teresa założyła nowy
klasztor w Medina del
Campo (1567). Tam
spotkała neoprezbiterakarmelitę, 25-letniego
o. Jana od św. Macieja
(to przyszły św. Jan
od Krzyża, reformator
męskiej
gałęzi
Karmelu). On również
bolał nad upadkiem
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obserwancji w swoim
zakonie.
Postanowili
pomagać
sobie
w
przeprowadzeniu
reformy.
Bóg
błogosławił reformie,
gdyż mimo bardzo
surowej
reguły
zgłaszało się coraz
więcej kandydatek. Z
polecenia
wizytatora
apostolskiego
Teresa
została
mianowana
przełożoną
sióstr
karmelitanek w Avila,
w klasztorze, w którym
odbyła
nowicjat
i
złożyła śluby. Swoją
dobrocią i delikatnością
Teresa
doprowadziła
jednak do tego, że i
ten klasztor przyjął
reformę. Pomógł jej w
tym św. Jan od Krzyża,
który został mianowany
spowiednikiem
w
tym klasztorze. Nie
wszystkie
klasztory
chciały przyjąć reformę.
Doszło do tego, że
Teresie
zakazano
tworzenia
nowych
klasztorów
(1575).
Nałożono na nią nawet
“areszt domowy” i zakaz
opuszczania klasztoru
w Avila. Nasłano na
nią inkwizycję, która
przebadała pilnie jej
pisma, czy nie ma tam
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jakiejś herezji. Nie
znaleziono wprawdzie
niczego podejrzanego,
ale utrzymano zakaz
opuszczania klasztoru.
W tym samym czasie
prześladowanie
i
niezrozumienie
dotknęło również św.
Jana od Krzyża, którego
więziono i torturowano.
W 1579 Teresa i Jan
od Krzyża odzyskali
wolność. Mogli bez
żadnych obaw powadzić
dalej wielkie dzieło.
Liczba
wszystkich,
osobiście
założonych
przez Teresę domów,
doszła do 15. Św. Jan
od Krzyża zreformował
22 klasztory męskie.
Grzegorz XIII w roku
1580 zatwierdził nowe
prowincje: karmelitów
i karmelitanek bosych.
Zmarła 4 października
1582 r. w wieku
67 lat w klasztorze
karmelitańskim
w
Alba de Tormes koło
Salamanki. Tam, w
kościele Zwiastowania
NMP,
znajduje
się
jej
grób.
Została
beatyfikowana w roku
1614 przez Pawła V, a
kanonizował ją w roku
1622 Grzegorz XV.

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
In the Lord’s own house shall I dwell
for ever and ever.

Papal
award

Congratulations to
Mr Edwin Carlon of
St Mary Magdalene’s
who was awarded the
Benemerenti Medal for
his sterling services in
St Mary Magdalene’s.
The
Benemerenti
Medal is a medal
awarded by the Pope to
members of the clergy
and laity for service to
the Catholic Church.
Well done.

Gospel Acclamation
The Word was made flesh
and lived among us;
to all who did accept him
he gave power to become
children of God.

HOLY MASSES
THIS WEEK
Monday 12th October
No public Mass
Tuesday13th October
Mass at 10am & 7pm
Confessions from 6pm-6.30pm
Wednesday 14th October
Mass at 10am
Thursday 15th October
St Thérèse of Jesus
Mass at 10am
Thursday 15th October
St Mary Magdalene’s will be open for
private prayer between 1pm-3pm

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
Seamus Gallagher
ANNIVERSARIES
Matthew Pearson,
Sheelah Melville
Fidelium animae,
per misericordiam
Dei, requiescant in
pace. Amen.

Friday 16th October
St Margaret Mary Alacoque
Mass at 10am
Saturday 17th October
No public Mass in the morning

29th Sunday of Year A
Saturday 17th October
4pm - Anticipated Sunday Mass
Sunday 18th 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
ONLINE RESERVATIONS CLOSE
AT 4pm ON FRIDAYS

Reservations can be made here -

www.stjohns-perth.org.uk

Please do not book
more than ONE WEEK in
advance.
Online bookings for all
Sunday Masses will close
at 4pm on Friday.

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 congregation at the same Mass who developed symptoms of the virus.

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 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 sanctifies us and gives us the strength to do what is
right in every circumstance.

Canon Mulholland

