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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)

C.S. Lewis wrote: 
“To love at all is to be 
vulnerable. Love any-
thing and your heart 
will certainly be wrung 
and possibly be broken. 
The only place outside 
heaven where you can 
be safe from all the dan-
gers and perturbations 
of love is hell.” 

The parable of the tal-
ents summons us to love 
- not abstractly or with 
mere emotions, but by 
putting an end to hesita-
tion. At first glance the 
parable seems unfair 
because the least gifted 
– the man who received 
only one talent –ends 
up being chastised. But 
this isn’t an “underdog 
story” like Joseph in 
Egypt or David vs. Goli-
ath. Rather, it illustrates 
St Mother Theresa’s 
saying that God has not 
called us to success, but 
to fidelity. The point is, 
no matter how little we 
have, we must invest it.

 
This is why euthana-

sia is so wrong. It in-
volves the judgment that 
my own life – or some-
one else’s – is just not 
worth living any more. 

Better if I were dead. 
But that suffering – or 
that terrible loneliness 
– may be precisely what 
God wants you to invest. 
It may be the greatest 
thing you will have to 
offer him. And your best 
gift of love. 

My tendency – and 
perhaps yours – is to 
compare myself to the 
person who has more, 
even to feel stymied be-
cause I lack something 
another has. Jesus has a 
message for me and for 
you: Get over it. You 
don’t have to be some-
one you are not, but you 
must use the talent you 
possess. Invest it. Take 
the risk of love – of em-
bracing the responsibil-
ity God has set before 
you. 

Canon Mulholland

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

 

MMOONNTTHH  OOFF  TTHHEE  HHOOLLYY  SSOOUULLSS  

“It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from sins.”                    
2 Maccabees 12:46 

St John the Baptist Catholic Church-Perth 

The Holy Sacrifice of the Mass will be offered throughout the month of November for 
all our beloved dead, family & friends, especially: 
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The Catechism asserts, “From the beginning the Church has honoured the memory of the dead and offered prayers in 
suffrage for them, above all the Eucharistic Sacrifice, so that, thus purified, they may attain the beatific vision of God”.  

 

Please put your November List, along with your Mass offering, into an envelope and return it. 
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Kłopotliwe talenty                                                                                                                                          
                                                 Dla 
jednych talentem jest 
zdrowie, dla innych 
choroba. Wszystko 
jest talentem, tylko my 
nie umiemy w takich 
kategoriach spojrzeć 
na to, co nas spotyka. 
Regułą jest oddawanie 
„bankierom” tego, co 
otrzymujemy od losu. 
Bóg jest panem losów 
wszystkich ludzi i 
każdemu człowiekowi 
daje zupełnie inne 
przeżycia: ciężkie 
i lżejsze, miłe i pr-
zykre, budzące zach-
wyt i budzące wstyd. 
Zdarzają się nam zarów-
no piękne czyny, jak i 
grzeszne upadki. Ale 
wszystko może być tal-
entem zdobywającym 
pochwałę w oczach 
Boga i prowadzącym 
do nagrody, jeśli nic nie 
zataimy.

„Bankierami” są 
wszystkie te czynności, 
w których powierzamy 
Bogu to, co otrzymuje-
my od losu, począwszy 
od modlitwy pogodze-
nia, a skończywszy 
na spowiedzi. Dla 
jednych talentem jest 
choroba, dla innych zd-
rowie, jedni otrzymali 
bezsilność, lęk, opuszc-
zenie, niepowodzenie, 
nieatrakcyjne ciało, 
ale wszystko to oddali 
Bogu, przez „banki-
erów” swych modlitw. 
Inni może otrzymali 
pieniądze i powodzenie 
w interesach, ale 
potrafili pamiętać o 
ubogich i wspomagać 
n i e s z c z ę ś l i w y c h . 
Ich postawa, pełna 
miłosierdzia i ws-
parcia dla bliźnich, 
stała się „bankier-
em” gwarantującym 
pochwałę Pana. Ale 

bywa tak, że ktoś ma ty-
lko jeden mały problem 
i być może wstydliwy. 
Trudno zgodzić się na 
los człowieka, który 
ma wadę zazdrości 
albo przechowuje urazę 
do kogoś, kto go w 
przeszłości zranił, albo 
ciąży mu upokarzający 
nałóg. Niełatwo przyjąć 
talent upokorzeń, 
które przeżyliśmy w 
przeszłości. Czy to, co 
było poniżeniem lub 
ograniczeniem naszej 
wolności, może być 
talentem? Oczywiście. 
Ten trzeci sługa, w 
konfrontacji z pa-
nem, wykazuje duży 
stopień złości, pre-
tensji, buntowniczej 
niezależności, a nawet 
żalu. Nie wiemy, dlac-
zego wszedł w taką 
postawę, ale wiemy, 
że łatwo o taką opcję, 
gdy zdarza się w 

naszym życiu jakieś 
poważne ograniczenie 
losowe, na przykład 
gdy nie spełniły się 
nasze marzenia i 
otrzymaliśmy tal-
ent nieudanego, w 
naszym mniemaniu, 
losu. Wielu z nas go 
doświadcza i stoi przed 
wyborem: pogodzić się 
i uczynić z tego talent 
albo przez całe życie 
podtrzymywać w so-
bie złość i żal, bunt i 
obwinianie zarówno 
Boga, jak i bliźnich, a 
jednocześnie wypierać 
się tego doświadczenia.

Robert Bly, 
amerykański myśliciel, 
nazywa takie zach-
owanie „workiem na 
śmieci”. Za każdym 
razem, gdy tłumimy 
w sobie wspomnienie 
jakiegoś przykrego 
doświadczenia albo 
niewygodne uczucie, 

czy też trudne cechy 
charakteru, upycha-
my nasz „worek”. 
Mówiąc językiem tej 
przypowieści, zakopu-
jemy talent niezadow-
olenia w niepamięci, 
niczym ten trzeci sługa 
w ziemi. Dopatrujemy 
się w tym wszystkim 
śmieci, a przecież to 
też talent. Robert Bly 
twierdzi, że właśnie 
dlatego niektórym jest 
tak ciężko w życiu, 
choć nie wiedzą, 
dlaczego. Można 
odzyskać wszystko, co 
zakopaliśmy, wydobyć 
to, od czego się 
odcięliśmy, ale wyma-
ga to pokory, przebac-
zenia i oczywiście cier
pliwości.                         

 Fr Bogdan

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Kłopotliwe talenty                                                                                                                                          

Ukląknąłem... 

Uklęknąłem, by się pomodlić, ale nie za długo.
Miałem mnóstwo rzeczy do zrobienia.
Musiałem się spieszyć do pracy,                                                                                                                                           
bo przecież trzeba opłacić rachunki.
Więc uklęknąłem, by szybko zmówić modlitwę.
I prędko podniosłem się z kolan.
Mój chrześcijański obowiązek został wykonany.
Moja dusza mogła spocząć.
Przez cały dzień nie miałem czasu
By rozniecić słowa radości.
Brak czasu by porozmawiać o Chrystusie z przyjaciółmi
Brak czasu dla dusz w potrzebie,
Ale nadszedł ostatni czas, czas, by umrzeć.
Poszedłem na spotkanie z Panem,
Przyszedłem, stanąłem ze spuszczonym wzrokiem.
Bo w swych rękach Bóg trzymał księgę; to była Księga Życia.                                                                                                                                           
                              
Bóg spojrzał do tej Księgi i powiedział:
”Nie mogę znaleźć twojego imienia.
Pamiętam kiedyś chciałem go zapisać...
Ale nie znalazłem czasu.”
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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. 

 

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 rod-
zice, rodzeństwo, nasi 
kochani dziadkowie, 
czy sąsiedzi, przy-
jaciele, a może nasi 
pełni poświęcenia nauc-
zyciele czy księża z 
rodzinnej parafii. Nawet 
trudno ich wszystkich 
wyliczyć. My ciągle 
jeszcze mamy wobec 
nich tak wielki dług 
wdzięczności za wszyst-
ko co dzisiaj dzięki 
nim posiadamy, jakimi 
jesteśmy ludźmi. 

Niech ten miesiąc lis-
topad będzie naszym 
czasem, aby im za to 
wszystko podziękować. 

Tego długu często nawet 
nie potrafimy spłacić w 
całości, bo nasze życie 
jest za krótkie. 

D l a t e g o 
najpiękniejszym dar-
em 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 ofiaruje przez cały 
miesiąc listopad 30 
Mszy św. za zmarłych 
poleconych w waszych 
„wypominkach”. 

Prosimy o zabranie 
ze sobą kart „wy-
pominkowych”, wyp-
isanie 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. Karty na 
„wypominki” znajdują 
się w przedsionku 
kościoła.       

                                                                                              

Zapisy do 
„Żywego 
Różańca”

Ponawiam organizow-
anie zapisów do Kółka 
Żywego Różańca do dru-
giej Róży Różańcowej. 
Wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby odmawiać 
tę Maryjną modlitwę lub 
odmawiają ją już prywatnie, 
zapraszam do zapisywanie 
się na listę umieszczoną 
na polskiej gazetce w tyle 
kościoła. Każdy członek 
Żywego Różańca (ko-
bieta, mężczyzna lub 
dziecko) na mocy Statutów 
zobowiązuje się odmawiać 
codzienne 1 dziesiątkę 
różańca (Ojcze nasz, 10 
razy Zdrowaś Maryjo i 
Chwała Ojcu…) w intenc-
jach poleconych na dany 
miesiąc i w tym miesiącu 
odmawia tylko tę jedną 
tajemnicę różańcową przez 
co wspólnie tworzymy cały 
różaniec z jego pięcioma 
tajemnicami, a przy liczbie 
20 osób pełny różaniec z 
jego 4 częściami. Zatem 
bardzo zachęcam do zapi-
sywania się byśmy mogli 
modląc się wspólnie, a 
jednocześnie każdy w 
swoim miejscu gdzie żyje, 
wypraszać przez wstawi-
ennictwo Matki Królowej 
Różańca świętego 
potrzebne łaski dla nas 
wszystkich. Dla naszych 
rodzin, dla naszej Parafii, 
całego Kościoła i świata.   

Różaniec 
za 
Zmarłych

Przez cały miesiąc 
listopad odmawiamy 
Różaniec pół godz-
iny 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. 

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.  



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 for all named on the lists. 
Envelopes ARE opened and stipends re-
moved. 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. 

HOLY MASSES 
THIS WEEK

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

Monday 16th November
No public Mass

Tuesday 17th November
St Elizabeth of Hungary

Mass at 10am & 7pm
Confessions from 6pm-6.30pm

Wednesday 18th November
Dedication of the Basilicas of

Saints Peter and Paul
Mass at 10am

Thursday 19th November
Mass at 10am

Friday 20th November
Mass at 10am

,Saturday 21st  November
No public Mass in the morning

Solemnity of Christ the King 
Saturday 21st  November

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 22nd 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 
anniversaries occur 

about this time.

RECENTLY 
DEAD

Karen Melley, 

ANNIVERSARIES
Mgr Francis Duffy,
Sarah Donaldson,

May Birse, Tommy 
Donnelly, Peter 
Lole, Fr John 

McMahon 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
O blessed are those 
who fear the Lord.

Gospel 
Acclamation 
Even if you have to 
die, says the Lord, 
keep faithful, and 
I will give you the 
crown of life.

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.

Church flowers



Church flowers

 

MMOONNTTHH  OOFF  TTHHEE  HHOOLLYY  SSOOUULLSS  

“It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from sins.”                    
2 Maccabees 12:46 

St John the Baptist Catholic Church-Perth 

The Holy Sacrifice of the Mass will be offered throughout the month of November for 
all our beloved dead, family & friends, especially: 
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The Catechism asserts, “From the beginning the Church has honoured the memory of the dead and offered prayers in 
suffrage for them, above all the Eucharistic Sacrifice, so that, thus purified, they may attain the beatific vision of God”.  

 

Please put your November List, along with your Mass offering, into an envelope and return it. 


