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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 Mukoro,  7 Glenearn Road, Craigie, Perth PH2 0BD 
              Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

In recent days, fol-
lowing the release of 
excerpts from the docu-
mentary ‘Francesco’, 
there has been much 
discussion – and confu-
sion - concerning the 
position of the Catholic 
Church regarding the 
legalisation of same-sex 
unions and the adoption 
of children by same-sex 
couples. In this context, 
the Confraternity of 
Catholic Clergy - repre-
senting over 500 priests 
in Great Britain and with 
members throughout the 
world has issued the 
following thoughts con-
cerning marriage and 
family life. It serves to 
remind us of the authen-
tic Catholic teaching on 
human sexuality and the 
family.

First, it is important to 
state that pastoral char-
ity demands sensitivity 
to all, and no unjust dis-
crimination towards in-
dividuals with same-sex 
attraction (cf. Catechism 
of the Catholic Church 
2357). The same char-
ity, however, demands 
that the Church and so-
ciety discourage same-
sex activity, and the nor-

malisation of same-sex 
relationships, as harmful 
to individuals and dam-
aging to marriage. The 
Church’s official teach-
ing on these matters is 
clearly expressed in the 
document of the Con-
gregation for the Doc-
trine of the Faith Con-
siderations Regarding 
Proposals to give Legal 
Recognition to Unions 
between Homosexual 
Persons.(CDF 2003). 
Here we read: ‘The 
Church teaches that re-
spect for homosexual 
persons cannot lead in 
any way to approval of 
homosexual behaviour 
or to legal recognition 
of homosexual unions’ 
(CDF 2003, 11).

 
The Church has an ob-

ligation not only to pro-
tect Christian marriage 
but also to support the 
Natural Law which is 
valid for all people at all 
times. Thus, the Church 
has a duty to uphold 
monogamous Marriage 
between the two sexes, 
open to life and built 
on love, as the foun-
dation of society. The 
promotion of civil same-
sex unions would ‘not 

promote the common 
good’ and ‘there is a real 
danger that the deeply 
rooted understanding of 
marriage as a permanent 
and exclusive relation-
ship between a woman 
and a man, and as the 
best context for raising 
children, will be erod-
ed’ (Catholic Bishops 
of England and Wales, 
Statement on Civil Part-
nerships, 2005)

The reality of the nat-
ural family, founded on 
the union of man and 
wife, holds a unique 
position and is alone in 
deserving state encour-
agement. While for a va-
riety of reasons children 
may sometimes find 
themselves without one 
of both of their parents, 
and in such situations 
deserve the utmost sup-
port and loving care, a 
good society should not 
seek to generate situa-
tions where the comple-
mentarity of male and 
female parents is absent. 
Such an endeavour is 
particularly harmful and 
therefore immoral. (cf. 
CDF 2003, 7).  

 
St John Paul II wrote 

extensively on these 
matters and commented 
that ‘civilisation passes 
by way of the family’. It 
is the duty of the clergy, 
the faithful and indeed 
all people of good will, 
to speak the truth about 
marriage and human 
sexuality and to resist all 
attempts to undermine, 
dilute or derail their im-
portance. ‘The Church 
cannot fail to defend 
these values, for the 
good of men and women 
and for the good of so-
ciety itself’ (CDF 2003, 
11).

It is also necessary for 
pastors of souls – again 
following the example 
of St John Paul II - to 
speak clearly and unam-
biguously when dealing 

with these often difficult 
and controversial sub-
jects, in order that faith 
be strengthened and 
confusion avoided.

The primary concern 
of the Mystical Body of 
Christ on earth is always 
the salvation of souls. To 
be true to Her identity as 
the Bride of Christ, She 
must teach what She has 
always taught, in perfect 
continuity with the De-
posit of Faith that was 
entrusted by Our Lord 
to His Apostles. May 
the intercession of our 
Blessed Mother, Me-
diatrix of all Graces and 
Co-Redemptrix, protect 
us from all harm.

Canon Mulholland

My dear parishioners of 
St John’s & St Mary Magdalene’s
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Listopad to czas 
szczególnej pamięci 
o naszych bliskich 
zmarłych. Wspomina-
my ich. Modlimy się za 
nich. Dlaczego? Wier-
zymy, że po śmierci 
czeka nas niebo, 
czyściec albo piekło – w 
zależności od naszego 
postępowania na ziemi. 
Dusze przebywające w 
niebie nie potrzebują 
już naszej modlitwy, 
ale dobry Bóg nie po-
zwala, aby modlitwa 
była zmarnowana 
i zalicza ją na poc-
zet dusz najbardziej 
p o t r z e b u j ą c y c h . 
Duszom, które 
znajdują się w piekle 
nasza modlitwa już 
pomóc nie może. 
Szczególną opieką 
powinniśmy otoczyć 
dusze przebywające w 
czyśćcu, czyli te, które 
są przeznaczone do 
nieba, nie mogą tam 
jednak wejść, z powodu 
licznych grzechów, jak-
ie popełniły za życia. 
Muszą się najpierw 
oczyścić. Nasza mod-
litwa może skrócić ich 
cierpienia oraz sprawić, 
że będą one mniej dot-

kliwe. Co wiemy o 
czyśćcu? Oto zbiór pr-
zydatnych cytatów. Kat-
echizm Kościoła Ka-
tolickiego (1030-1032): 
Ci, którzy umierają 
w łasce i przyjaźni 
z Bogiem, ale nie są 
jeszcze całkowicie 
oczyszczeni, chociaż 
są już pewni swego 
wiecznego zbawie-
nia, przechodzą po 
śmierci oczyszczenie, 
by uzyskać świętość 
konieczną do wejścia 
do radości nieba.To 
końcowe oczyszc-
zenie wybranych, które 
jest czymś całkowicie 
innym niż kara 
potępionych, Kościół 
nazywa czyśćcem. 
Naukę wiary dotyczącą 
czyśćca sformułował 
Kościół przede wszyst-
kim na Soborze Flor-
enckim i na Soborze 
Trydenckim. Tradycja 
Kościoła, opierając się 
na niektórych teks-
tach Pisma świętego 
(np. 1 Kor 3, 15; 1 P 
1, 7), mówi o ogniu 
oczyszczającym: Co 
do pewnych win lek-
kich trzeba wierzyć, 
że jeszcze przed 

sądem istnieje ogień 
oczyszczający, według 
słów Tego, który jest 
prawdą. Można z tego 
wnioskować, że niek-
tóre winy mogą być 
odpuszczone w tym 
życiu, a niektóre z nich 
w życiu przyszłym. 
Kościół od początku 
czcił pamięć zmarłych 
i ofiarował im pomoce, 
a w szczególności 
Ofiarę eucharystyczną, 
by po oczyszcze-
niu mogli dojść do 
uszczęśliwiającej wizji 
Boga. Kościół zaleca 
także jałmużnę, od-
pusty i dzieła pokutne 
za zmarłych: Nieśmy 
im pomoc i pamiętajmy 
o nich. Nie wahajmy 
się nieść pomocy tym, 
którzy odeszli, i ofiaru-
jmy za nich nasze mod-
litwy. Św. S. Faustyna 
Kowalska (Dziennic-
zek 20):

Zapytałam się Pana 
Jezusa, za kogo jeszc-
ze mam się modlić? 
Odpowiedział mi Jezus, 
że na przyszłą noc da mi 
poznać, za kogo mam 
się modlić. Ujrzałam 
Anioła Stróża, który mi 
kazał pójść za sobą. W 

jednej chwili znalazłam 
się w miejscu mglistym, 
napełnionym ogniem, a 
w nim całe mnóstwo 
dusz cierpiących. Te 
dusze modlą się bardzo 
gorąco, ale bez skutku 
dla siebie, my tylko 
możemy im przyjść z 
pomocą. Płomienie, 
które je paliły, mnie nie 
dotykały. Mój Anioł 
Stróż nie odstępował 
mnie ani na chwilę, 
l zapytałam się tych 
dusz, jakie jest ich 
największe cierpi-
enie? l odpowiedziały 
mi jednogłośnie, 
że największe dla 
nich cierpienie to 
tęsknota za Bogiem. 
Widziałam Matkę Bożą 
odwiedzającą dusze 
w Czyśćcu. Dusze 
nazywają Maryję 
„Gwiazdą Morza”. Ona 
im przynosi ochłodę. 
Chciałam więcej z 
nimi porozmawiać, ale 
mój Anioł Stróż dał 
mi znak do wyjścia. 
Wyszliśmy za drzwi 
więzienia cierpiących. 
Usłyszałam głos 
w e w n ę t r z n y , 
który powiedział: 
Miłosierdzie Moje 

nie chce tego, ale 
Sprawiedliwość każe. 
Od tej chwili ściślej 
obcuję z duszami 
cierpiącymi. Św. Jan 
Maria Vianney: Ogień 
w czyśćcu jest ten sam 
co w piekle; różnica na 
tym tylko polega, że 
nie jest wieczny. Oj-
cowie Święci mówią, 
że czyściec jest w 
pobliżu piekła. Łatwo 
to pojmiemy, gdy 
pomyślimy, że grzech 
powszedni nie¬daleko 
jest od śmiertelnego. 
Według tychże Ojców 
nie wszystkie dusze 
pokutują w czyśćcu dla 
zadośćuczynienia Bosk-
iej spra¬wiedliwości – 
niektóre z nich pokutują 
w tych miejscach, w 
któ¬rych grzeszyły.

Jeśli chcemy, bracia 
drodzy, zapewnić sobie 
niebo, to módlmy się 
bezustannie za duszami 
w czyśćcu cierpiącymi. 
Pewny to znak wybra-
nia i potężny środek 
zbawienia, modlitwa za 
umarłych.                

                                                                             
Fr Bogdan

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Jak wygląda czyściec
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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. Korzystajmy 
z Sakramentu Pokuty 
by można było w pełni 
uczestniczyć we Mszy 
św.  

Dzień 
Zaduszny – 
Msza Polska

Zapraszam na Mszę 
św. po polsku 2 listo-
pada 2020 r. w Dzień za-
duszny o godz. 5:30pm. 
Módlmy się za naszych 
zmarłych, a szczególnie 
za wszystkie dusze w 
czyśćcu cierpiące. Wiec-
zny odpoczynek racz im 
dać Panie!

Listopad – Msze za 
zmarłych

Nasz katechizm ka-
tolicki wyliczając  „Uc-
zynki miłosierne co 
do duszy” jako ostatni 
uczynek miłosierdzia 
wylicza: „Modlić się 
za żywych i zmarłych”. 
Tak więc modlitwa za 
zmarłych to nasz ludzki 
obowiązek, to nasze 
chrześcijańskie zadanie. 
Miesiąc listopad jest 
tym miesiącem kiedy to 
oddajemy cześć naszym 
drogim zmarłym, 
kiedy przywołujemy 
ich w naszej pamięci i 
ciągle chcemy z serca 
im podziękować za to 
wszystko co dla nas 
uczynili będąc częścią 
naszego ziemskiego 
życia. Są to często nasi 
rodzice, rodzeństwo, 
nasi kochani dziad-
kowie, czy sąsiedzi, 
przyjaciele, a może 
nasi pełni poświęcenia 
nauczyciele czy księża z 
rodzinnej parafii. Nawet 
trudno ich wszyst-
kich wyliczyć. My 

ciągle jeszcze mamy 
wobec nich tak wielki 
dług wdzięczności za 
wszystko co dzisiaj 
dzięki nim posiadamy, 
jakimi jesteśmy ludźmi. 
Niech ten zbliżający 
się miesiąc listopad 
będzie naszym czasem, 
aby im za to wszystko 
podziękować. Tego 
długu często nawet nie 
potrafimy spłacić w 
całości, bo nasze życie 
jest za krótkie. Dlat-
ego najpiękniejszym 
darem wdzięczności dla 
nich wszystkich będzie 
nasza modlitwa i ofi-
ara Mszy św., która jest 
takim bukietem duch-
owych róż. Nie mamy 
innej możliwości jak 
tylko poprzez ten du-
chowy dar pomóc im w 
osiągnieciu nieba i bycia 
z Bogiem w wieczności. 
Nasza parafia jak co roku 
będzie ofiarować przez 
cały miesiąc listopad 30 
Mszy św. za zmarłych 
poleconych w waszych 
„wypominkach”. Pros-
imy o zabranie ze sobą 
kart „wypominkowych”, 
wypisanie na nich imion 
i nazwisk Waszych drog-
ich zmarłych, włożenie 
tych kart do koperty, 
wraz z ofiarą mszalną 
i zwrócenie ich do jed-
nego z księży przed 2 
listopada. Karty na „wy-
pominki” znajdują się w 
przedsionku kościoła.                                                                                                     

Różaniec za 
Zmarłych

Przez cały miesiąc 
listopad będziemy 
odmawiać Różaniec pół 
godziny przed Mszą 
św. tj. o godz. 12:30pm 
w intencji wszyst-
kich naszych drogich 
zmarłych poleconych na 
kartach wypominkow-
ych. Serdecznie 
zapraszam do udziału w 
tej modlitwie. Pomóżmy 
naszym zmarłym w 
Czyśćcu cierpiącym by 
i nam kiedyś ktoś mógł 
pomóc. 

Odpusty za 
zmarłych

Zanim osiągniemy 
zbawienie, musimy 
jeszcze uwolnić się od 
kar doczesnych, czyli 
czasowych. Te kary za 
uczynione zło mogą 
zostać odpokutowane za 
życia bądź po śmierci – 
w czyśćcu. 

Mogą także zostać 
nam darowane przez 
odpusty, które są oc-
zyszczeniem naszej 
duszy. Odpusty dziel-
imy na zupełne (czyli 
uwalniające w całości 
od kary doczesnej) i 
cząstkowe (polegające 
na zmniejszeniu tej 
kary). 

Są one udzielane 

zarówno żywym, jak 
i zmarłym (przy czym 
zmarłym może je 
ofiarować osoba żyjąca). 

W przypadku ofi-
arowywania odpustu w 
intencji osoby zmarłej, 
nie trzeba wymieniać 
konkretnego imienia. 
Wystarczy, że ofiaru-
jemy odpust komuś, kto 
przebywa w czyśćcu i 
potrzebuje darowania 
kar. 

Osoba żyjąca nie 
ma natomiast prawa 
ofiarować odpustu w 
intencji innej osoby 
żyjącej. Odpust zupełny 
– warunki: 

1) Brak jakiegokol-
wiek przywiązania do 
grzechu (nawet grzechu 
lekkiego). 

2) Stan łaski 
uświęcającej (brak 
grzechów ciężkich nie-
odpuszczonych) – aby 
przywrócić stan łaski 
uświęcającej, należy 
przystąpić do sakramen-
tu pokuty i pojednania. 

3) Przyjęcie Euchar-
ystii. 

4) Odmówienie dow-
olnej modlitwy w in-
tencjach Ojca Świętego, 
tj. w intencjach, za które 
modli się każdego dnia 
papież, a nie w intencji 
samego papieża.  W dni-
ach od 1 do 8 listopada za 
nawiedzenie cmentarza 
z równoczesną modlitwą 
za zmarłych – codzi-

ennie odpust zupełny, 
który można ofiarować 
wyłącznie za zmarłych 
(za nawiedzenie cmen-
tarza w inne dni – od-
pust cząstkowy również 
wyłącznie za zmarłych). 

Odpust zupełny 
można zyskac także 
przez nawiedzenie 
kościoła lub kapli-
cy we wspomnienie 
Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (2 listopada) i 
odmówienie tam „Ojcze 
nasz” i „Wierzę”

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 spowied-
zi od godz. 6 – 6:50pm. 

Dodatkowo Sakra-
ment spowiedzi po 
polsku jest jeszcze  w 
każdą niedzielę od godz. 
12:15pm.  



Reservations can be made here - 
www.stjohns-perth.org.uk

- NOVEMBER- 
Month of the Holy Souls

Envelopes and forms are available at the 
back of church if you wish your deceased 
family & friends to be remembered in our 
Masses. Please complete a form and place it 
in the envelope along with your donation.

 Mass is said daily (except when there is a 
funeral) for all named on the lists. Envelopes 
ARE opened and stipends removed. Lists are 
then placed before the Altar. 

The names of these departed Souls will be 
remembered at all the extra November Req-
uiem Masses during November. Since the 
dead can no longer pray for themselves, it is 
important that we, their relatives, friends and 
benefactors, assist their passage through Pur-
gatory by prayer, offering the Holy Sacrifice 
of the Mass, and Mass Intentions, for them. 

We will value the same acts of spiritual 
charity when our own time comes. In addi-
tion to All Souls’ Day, do plan to come to at 
least one other Requiem Mass during this 
month of the Holy Souls.

HOLY MASSES 
THIS WEEK

St Mary Magdalene’s will be closed this 
week for maintenance 

Monday 2nd November
All Souls

7am, 10am, 5.30pm (Polish) & 7pm

Tuesday 3rd November
Mass at 10am & 7pm

Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 4th November
St Charles Borromeo

Mass at 10am

Thursday 5th November
Mass at 10am

Friday 6th November
Mass at 10am

,Saturday 7th  November
No public Mass in the morning

32nd Sunday of the Year A 
,Saturday 7th  November

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 8th November
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

PLEASE BOOK EARLY - SUNDAY 
11am and 1pm MASSES ARE OFTEN 

FULL BY WEDNESDAY

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.

ANNIVERSARIES
Fr David Ward 

(10 year anniversary)
Margaret Boner, 

Eileen Ryan and all 
the names intimated 

in the lists of the 
Holy Souls.

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For 
today’s 
liturgy
Responsorial Psalm
The Lord is my light 
and my help.

Gospel 
Acclamation 
It is my Father’s 
will, says the Lord, 
that I lose nothing of 
all that he has given 
me, and that I shall 
raise it up on the last 
day.

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.

PLEASE BE REASONABLY EARLY AND 
THAT DOORS WILL CLOSE AT 11AM OR EAR-
LIER IF CAPACITY HAS BEEN REACHED.

Polish 
Remembrance 
Service

Due to the COVID-19 
Pandemic the Polish 
Remembrance Memo-
rial Service at Wellshill 
Cemetery usually held 
in November will not 
take place this year.

 

Church flowers


