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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 WORTHA LIFE WORTH
LIVINGLIVING

If you would like 
to learn more about 
becoming a priest 
- please contact -
Dunkeld Diocese’s 
Vocations Director 

Fr Mark Cassidy
01382 611282

Thank God 
because he’s good,
because his love 
never quits.
Tell the world, Israel,
‘His love never quits.’
And you, 
clan of Aaron, 
tell the world,
‘His love never quits.’
And you who fear 
God, 
join in,
‘His love never quits.’

Psalm 118

Is a psalm of victory. 
And, even more than that 
it’s a psalm of victory in 
the face of insurmountable 
odds. Odds, which in the 
hand of God, were over-
turned. Why? Because love 
never quits.

Psalm 118 is said to be 
one of the psalms that was 
sung at the great festival 
of Tabernacles. All Israel 
would gather at the Tem-
ple in Jerusalem, wave 
branches of palm, and sing 
this song.

And, when they did they 
were reminded that at one 
time their ancestors didn’t 
have a land, or homes, or 
fields to tend because they 
were wandering in the 
desert. For one week out 
of the year they’d live in 
booths—or Tabernacles–
living as their forebears did 
in the wilderness.

The whole people of 
Israel would have a great-

national-camping-trip, and 
delve into the experience 
of those who went before 
them.

And they’d gather by the 
Temple waving their palms 
and sing this amazing 
song of the enduring love 
of God. This song about 
the stone that the masons 
rejected, which became 
the chief stone. They’d 
sing: “Hosanna, Lord, ho-
sanna”—or to paraphrase 
it, “Salvation, now, GOD, 
Salvation now!”

So…there’s this time 
in the Gospel of Matthew 
that Jesus broke this psalm 
out of his back pocket. He 
quoted this psalm/ song 
that all his listeners would 
have known so well from 
Tabernacles—and he said 
that HE was the stone that 
the builders rejected.

But, even with that rejec-
tion, the stone—Jesus—
would one day become the 
chief cornerstone.

With Jesus, love would 
never end. It would always 
win. And, salvation would 
come. Now.

There’s a tone of defiant-
victory here that I just love. 
He’s going to die—horrifi-
cally, on a cross. The Son 
of God - God Incarnate—
would breathe his last, and 
his corpse would be hastily 
laid in a tomb.

It would look like it 
was the end of the story. 
It would look like the en-
emies of God had won. By 
all accounts Jesus would 
lose, and the prevailing re-
ligious establishment of the 

day and the Roman Empire 
would appear to win. And 
win big.

But, in the end they 
would not have that victo-
ry. Because the tomb could 
not hold him. Death could 
not contain him. The cross 
would not be the last word.

The stone that the build-
ers rejected had been exalt-
ed. And, Salvation? It has 
come. Why? Because His 
love never quits. Ever.

Canon Mulholland

First Holy 
Communion 
and 
Confirmation

First Holy Commun-
ion 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 Con-
firmation will be conferred 
by the Bishop on Wednes-
day 11th November at 
7pm. Pupils at our parish 
school will already have 
received information about 
the day. Can all other pro-
spective candidates ensure 
they are registered for that 
day by contacting Canon 
Mulholland 

My dear parishioners of 
St John’s & St Mary Magdalene’s Fr Jude Mukuro

Fr Jude Mukoro is the youngest of seven 
children. After his primary school education, 
he attended the Holy Martyrs of Uganda Mi-
nor Seminary Delta State Nigeria for six years. 
Thereafter, in 2010 he began studies at the Uni-
versity of Leuven, Belgium. 

In 2016 he began formation for the Catholic 
Priesthood at Oscott College in Birmingham. 
During this period, he undertook pastoral place-
ments at several parishes including Ss Peter and 
Paul’s, Dundee, St John the Baptist Perth, St 
John Vianney Coventry, Sacred Heart Camber-
well, St Gerald’s Castle Vale and St Columba’s 
Cupar.

He was ordained a priest on the 14th of De-
cember, 2019. And has served as assistant priest 
at St Mary’s Lochee, Dundee. 
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Nie, 
dziękuję!

Zabito syna, bo nie 
chciano oddać korzyści 
z winnicy. Zabijamy Je-
zusa zawsze, gdy boimy 
się utracić to, co, jak 
sądzimy, należy się nam 
od życia. Istnieje poku-
sa, by zinterpretować tę 
przypowieść, zganiając 
wszystko na żydów, 
którzy odrzucali pro-
roków i samego Jezusa, 
ale przecież... sami 
jesteśmy w takiej sytu-
acji. Nudzi już mnie, 
gdy słyszę w czasie 
homilii o faryzeuszach 
sprzed dwóch tysięcy 
lat. Tak, jakby nie było 
ich dzisiaj! Jesteśmy w 
winnicy Boga. To do 
nas posyłani są prorocy, 
do nas przychodzi Je-
zus. Życie nie jest dla 
„wyżycia się”. Sytuacja 
opisana w przypowieści 
kojarzy się z podstępem 
węża, który skusił Ewę 
do spożycia owocu. 
Nie potrafiła się wyrzec 
tej przyjemności. Tym 
razem jednak obiek-
tem pożądania stał się 
już nie tylko owoc, 
ale cała winnica. Win-
nica to ogród, to raj, 
który powinniśmy 
wyhodować w tym 
życiu. Ale nawet to, 
do czego doszliśmy 
w życiu, nie jest 
ważniejsze od samego 
Boga. Nie ma raju bez 
wolności od Niego. 
Każde dobro staje się 
zasadzką, kiedy okazu-
je się bardziej pożądane 
niż Bóg.

Prawdziwe wyrzec-
zenie nie zaczyna się 
od wielkich poświęceń, 
lecz od małych kęsów. 
Tak było w przypadku 
Adama i Ewy. Wielkie 
upadki zaczynają się 
od małych zaniedbań i 
drobnych przywiązań. 
Wielka świętość zaczy-
na się w małych wyrzec-

zeniach. Tym bardziej 
że Bóg nie patrzy 
na ogrom naszych 
czynów ani nawet na 
przeciwieństwa, które 
pokonaliśmy, ale na 
miłość, która pobudza 
nas do ich spełnienia. 
Człowiek ma tylko 
dwie ręce, ale chciałby 
nimi zgarnąć cały 
świat, tracąc przy tym 
głowę. Pracownicy nie 
chcieli się wyrzec ow-
ocu, dlatego w końcu 
musieli wyrzec się Syna 
właściciela. Kiedy nie 
umiemy się uwolnić 
od zachłanności, 
wcześniej czy później 
stracimy Jezusa. Owoc 
winnicy w porówna-
niu z przyjaźnią z Sy-
nem właściciela całego 
świata jest doprawdy 
czymś znikomym, 
ale właśnie to jest 
groteskowo tragiczne, 
że marne przywiązania 
do bezwartościowych 
przyjemności są dla nas 
potężniejszymi kajdan-
ami niż więzy miłości z 
Jezusem. Przyjemności 
zawsze grozi 
n iebezp i eczeńs two 
zawłaszczenia, dlatego 
święci woleli znosić 
przykrości, gdyż serce 
ich było wówczas 
wolne od tej pokusy. 
Oddać Bogu cokol-
wiek, to oddać siebie, 
zatrzymać cokolwiek 
dla siebie, to stracić 
Bożą przyjaźń. Izrael 
musiał opuścić Egipt, 
aby stać się narodem 
wybranym, Mojżesz 
musiał wyrzec się kari-
ery na dworze faraona, 
by stać się prorokiem, 
Eliasz musiał porzucić 
sławę pogromcy 450 
proroków Baala, by stać 
się godnym oglądania 
Boga na Horebie, 
Apostołowie musieli 
opuścić domy, pola i 
najbliższych, by stać 
się godnymi Chrys-
tusa. Nawet miłość 

łatwo bywa mylona z 
zależnością. Wyrzec-
zenie daje człowiekowi 
to, czego zawsze bard-
zo pragnął – wolność. 
Wszyscy czujemy się 
zniewoleni, ale gdy pr-
zychodzi zerwać jak-
iekolwiek kajdany, kr-
zyczymy: Nie! Naród 
wybrany musiał wyrzec 
się nie tyle Egiptu, co 
bogów Egiptu: pracy i 
tyranii, bogów Asyrii: 
złości i wojny, bogów 
Babilonu: rozpusty i 
magii. A my? Jacy bo-
gowie rządzą naszym 
sercem?                    

 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                                                                                                                                           
                        

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 Sakra-
mentu spowiedzi od 

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

Październik 
– Miesiąc 
Różańcowy

Miesiąc  Październik, 
który obecnie 
przeżywamy 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 szczegól-
nie 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 objawie-
niach jak: Lourdes, 
Fatima, La Salette, 
Medugorje modlitwa 
tak bardzo miła Matce 
Bożej nie była zanied-
bywana lub zapomi-
nana. Nawet jedna 
„dziesiątka” (Ojcze 
nasz i 10 razy Zdrowaś 
Maryjo) odmówiona 
w ramach wieczornej 
modlitwy czy wspólnie 
z najbliższymi przynie-
sie Maryi chwałę, a nam 
wyprosi wiele Bożych 
łask, których nam 
tak bardzo potrzeba 
każdego dnia. Królowo 
Różańca Świętego – 
módl się za nami! 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 
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5 października 
– Wspom-
nienie św. s. 
Faustyny Kow-
alskiej

Helena Kowalska 
urodziła się 25 sier-
pnia 1905 r. w rolniczej 
rodzinie z Głogowca 
k/Łodzi jako trzecie z 
dziesięciorga dzieci. 
Kiedy miała siedem 
lat, po raz pierwszy 
usłyszała w duszy głos 
wzywający do dosko-
nalszego życia. W sz-
esnastym roku życia 
opuściła dom rodzin-
ny, by na służbie u 
zamożnych rodzin w 
Aleksandrowie, Łodzi 
i Ostrówku zarobić 
na własne utrzymanie 
i pomóc rodzicom. 
Przez cały czas bardzo 
pragnęła życia zakon-
nego. 1 sierpnia 1925 r. 
została przyjęta do Zgro-
madzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia przy 
ul. Żytniej.. 

Postulat odbywała w 
Warszawie, a nowic-
jat w Krakowie, gdzie 
w czasie obłóczyn 
zakonnych razem z 
habitem otrzymała 
imię Maria Faustyna. 
Od marca 1926 r. Bóg 
doświadczał siostrę 
Faustynę ogromny-
mi trudnościami 
wewnętrznymi; wiele 
przecierpiała aż do 
końca nowicjatu. 30 
kwietnia 1928 r. złożyła 
pierwsze śluby zakonne, 
następnie z pokorą i 
radością pracowała w 
różnych domach zakon-
nych, m.in. w Krakowie, 
Płocku i Wilnie, pełniąc 
rozmaite obowiązki. 
Zawsze pozostawała w 
pełnym zjednoczeniu z 
Bogiem. 

Jej bogate życie 
wewnętrzne wspierane 
było poprzez wizje i 
objawienia. W zako-
nie przeżyła 13 lat. 22 
lutego 1931 r. po raz 
pierwszy ujrzała Pana 

Jezusa Miłosiernego. 
Otrzymała wtedy pole-
cenie namalowania tak-
iego obrazu, jak ukazana 
jej postać Zbawiciela, 
oraz publicznego wys-
tawienia go w kościele. 

Mimo znacznego 
pogorszenia stanu zd-
rowia pozwolono jej 
na złożenie profesji 
wieczystej 30 kwietnia 
1933 r. Później została 
skierowana do domu 
zakonnego w Wilnie. 
Na początku 1934 roku 
zwróciła się z prośbą do 
artysty-malarza Euge-
niusza Kazimierskiego 
o wykonanie według 
jej wskazówek obrazu 
Miłosierdzia Bożego. 
Dzięki usilnym sta-
raniom ks. Michała 
Sopoćko, kierownika 
duchowego siostry 
Faustyny, obraz został 
wystawiony po raz 
pierwszy w czasie trid-
uum poprzedzającego 
uroczystość zakończenia 
Jubileuszu Odkupienia 
świata w dniach 26-28 
kwietnia 1935 r. 

Został umieszczony 
wysoko w oknie Ostrej 
Bramy i widać go było 
z daleka. Uroczystość 
ta zbiegła się z pierwszą 
niedzielą po Wiel-
kanocy, tzw. niedzielą 
przewodnią, która - 
jak twierdziła siostra 
Faustyna - miała być 
przeżywana na pole-
cenie Chrystusa jako 
święto Miłosierdzia 
Bożego. Ksiądz Michał 
Sopoćko wygłosił wów-
czas kazanie o Bożym 
Miłosierdziu. Chrystus 
uczynił siostrę Faustynę 
odpowiedzialną za 
szerzenie kultu Jego 
Miłosierdzia. Polecił 
pisanie Dziennic-
zka poświęconego tej 
sprawie, odmawianie 
nowenny, koronki i 
innych modlitw do 
Bożego Miłosierdzia. 
Codziennie o godzinie 
15:00 Faustyna czciła 
Jego konanie na krzyżu. 
W kwietniu 1938 r. 

nastąpiło gwałtowne 
pogorszenie stanu zd-
rowia siostry Faustyny. 
Ksiądz Michał Sopoćko 
udzielił jej w szpitalu 
sakramentu chorych, 
widział ją tam w eksta-
zie. Po długich cierpi-
eniach, które znosiła 
bardzo cierpliwie, 
zmarła w wieku 33 lat 
- 5 października 1938 
r. Jej ciało pochowano 
na cmentarzu zakon-
nym w Krakowie-
Łagiewnikach. 

W 1966 r. w trakcie 
trwania procesu infor-
macyjnego w sprawie 
beatyfikacji siostry 
Faustyny, przeniesiono 
jej doczesne szczątki 
do kaplicy Sióstr Mat-
ki Bożej Miłosierdzia 
w Krakowie-
Łagiewnikach. S. 
Faustyna została beaty-
fikowana 18 kwietnia 
1993 r., a ogłoszona 
świętą 30 kwietnia 2000 
r. Relikwie św. siostry 
Faustyny znajdują 
się w Krakowie-
Łagiewnikach, gdzie 
mieści się sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego 
odwiedzane przez setki 
tysięcy wiernych z kraju 
i z całego świata.

7 października 
– Wspomnienie 
Najświętszej 
Maryi Panny 
Różańcowej 

Dzisiejsze wspom-
nienie zostało ustanow-
ione na pamiątkę 
zwycięstwa floty 
chrześcijańskiej nad wo-
jskami tureckimi, odnie-
sionego pod Lepanto 
7 października 1571 r. 
Sułtan turecki Selim 
II pragnął podbić całą 
Europę i zaprowadzić w 
niej wiarę muzułmańską. 

Ówczesny papież - 
św. Pius V, dominikanin, 
gorący czciciel Matki 
Bożej - usłyszawszy 

o zbliżającej się wo-
jnie, ze łzami w oc-
zach zaczął zanosić 
żarliwe modlitwy do 
Maryi, powierzając 
Jej swą troskę podczas 
odmawiania różańca. 

Nagle doznał wizji: 
zdawało mu się, że 
znalazł się na miejscu 
bitwy pod Lepanto. 
Zobaczył ogromne floty, 
przygotowujące się do 
starcia. 

Nad nimi ujrzał 
Maryję, która patrzyła 
na niego spokojnym 
wzrokiem. Nieocze-
kiwana zmiana wiatru 
uniemożliwiła mane-
wry muzułmanom, 
a sprzyjała flocie 
chrześcijańskiej. Udało 
się powstrzymać 
inwazję Turków na 
Europę. Zwycięstwo 
było ogromne. 

Po zaledwie czterech 
godzinach walki zatopi-
ono sześćdziesiąt galer 
wroga, zdobyto połowę 
okrętów tureckich, 
uwolniono dwanaście 

tysięcy chrześcijańskich 
galerników; śmierć 
poniosło 27 tys. 

Turków, kolejne 5 tys. 
dostało się do niewoli. 
Pius V, świadom, komu 
zawdzięcza cudowne 
ocalenie Europy, uczynił 
dzień 7 października 
świętem Matki Bożej 
Różańcowej i zezwolił 
na jego obchodzenie 
w tych kościołach, w 
których istniały Bractwa 
Różańcowe. 

Klemens XI, w 
podzięce za kolejne 
zwycięstwo nad Turka-
mi odniesione pod 
Belgradem w 1716 r., 
rozszerzył to święto na 
cały Kościół. 

W roku 1883 Leon 
XIII wprowadził do 
Litanii Loretańskiej 
wezwanie “Królowo 
Różańca świętego - 
módl się za nami”, a 
w dwa lata później 
zalecił, by w kościołach 
odmawiano różaniec 
przez cały październik.



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 5th October
No public Mass

Tuesday 6th October
Mass at 10am & 7pm

Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 7th  October
Our Lady of the Rosary

Mass at 10am

Thursday 8th October
St Thérèse of Lisieux

Mass at 10am

Thursday 8th October
St Mary Magdalene’s will be open for 

private prayer between 1pm-3pm

Friday 9th October
Mass at 10am

Saturday 10th October
No public Mass in the morning

28th Sunday of Year A 
Saturday 10th October

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 11th 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

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

Mike Mazur

ANNIVERSARIES

Fidelium animae, 
per misericordiam 
Dei, requiescant in 

pace. Amen.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 The vineyard of the Lord 
 is the House of Israel.

Gospel Acclamation 
 I call you friends, says the Lord, 
 because I have made known to you 
 everything I have learnt from my Father.

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.


