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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)

If Christ is Lord at all,
He is Lord over all!
That means that Christ is more powerful 
than any worry we carry
or any tribulation we face.
It means that Christ hears the prayers
of the grandmother for her addicted grandson.
It means Christ is concerned about the financial condition
of the poor paid worker…
and the emotional condition of the kid who is bullied…
and the domestic condition of those who live 
in households full of tension…

And this, my friends, is the real reason we come to Mass.

We come to Mass because
we firmly believe 
that it is the most effective means available
to access the power of God.
The Mass as the greatest prayer on earth 
and the most powerful prayer in heaven.

The power of God is a very unusual power.
This God of ours who entered into time and space
as a helpless infant…
so that humanity would never again
be afraid to look upon the face of God.
Such is the power of the powerful God.
The hand that whirled the galaxies into existence,
now placed on our tongues 
under the appearance of ordinary bread.

Why? So human beings 
would never again consider God untouchable.
The almighty God of all history,
walked on our dusty roads and worked as a carpenter…
hauled in fish from the sea
and assured us…
that no sparrow falls from the sky,
no lamb gets lost in a pasture,
no prodigal son runs away from home

without the loving God knowing all about it.
So, it’s only natural that we unburden our rucksacks
and place our burdens at the altar,
because, in God’s good time
and in God’s good way,
the day of the Lord will take hold.
Someday, lions will lie down with lambs,
And terrorists will abandon their bombs.
The sick will be healed
the lost will be found.
the hungry will be fed.
Such is the power of the powerful God.
A hidden power…
a power the world does not see
but you and I know to be true.
No matter the burden.
No matter its weight. 

My dear parishioners 
of St John’s & 
St Mary Magdalene’s
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Czytałem niedaw-
no opowieść o 
kimś, kto całe życie 
zbierał pieniądze na 
pielgrzymkę do Jerozo-
limy. Kiedy już zebrał 
wielką sumę, spakował 
torby podróżne, 
pożegnał się z rodziną 
i wyruszył w stronę 
Świętego Miasta. Ale 
kiedy tylko wyjechał 
za bramę swojego 
miasta, ujrzał żebraka, 
który nie miał ani 
domu, ani nikogo, kto 
by mu pomógł. Oddał 
więc mu wszystkie 
oszczędności i wrócił 
do domu. Rodzina 
wybiegła naprzeciw 
zdziwiona i zaczęła 
pytać z przekąsem: „Już 
dojechałeś do Jerozo-
limy?”. On ze stoickim 
uśmiechem powiedział: 
„Tak, dojechałem, 
zobaczyłem nawet 
Jezusa”. Okazał 
miłosierdzie i dlat-
ego uznał, że nie 
musi wędrować do 
Jerozolimy. Takimi 
żebrakami możemy 
być też sami dla sie-
bie. Wyruszamy w 
daleką podróż, żyjemy 
wielkimi aspiracjami, 
a nie zauważamy, że 
wewnątrz nas jest 
mały, biedny człowiek, 
którego tak naprawdę 
nie lubimy. Jemu 
powinniśmy okazać 
najwięcej miłości. 
Z jednej strony, nie 
sposób pomagać in-
nym, kiedy nie chcemy 
pomóc sobie samym 
i nie zgadzamy się na 
swoją małość i swoją 
kruchość. Z drugiej 
strony, czasem trzeba 
pomóc komuś biedne-
mu, żeby dorosnąć do 
odkrycia kogoś wcale 
nie lepiej uposażonego 
we własnym wnętrzu. 

Najlepiej bowiem 
jesteśmy przygotowani, 
by pomóc innym, gdy 
nam udzielono pomo-
cy. Nikt nie wie, co to 
bieda, jeśli osobiście jej 
nie doświadczył. Okaż 
jałmużnę najpierw so-
bie samemu! Jałmużna 
to słowo kojarzy nam 
się jedynie z udzieleni-
em komuś jakiejś łaski, 
ale jałmużna może 
być także udzielaniem 
sobie prawdy. Dlat-
ego proponuję odczytać 
słowa Jezusa w inny 
sposób: Czy uznałeś w 
sobie kogoś głodnego 
uczuć, głodnego czyjejś 
obecności, głodnego 
miłości? Czy uznałeś 
w sobie spragnionego 
dobrego słowa? Czy 
uznałeś w sobie przy-
bysza, kogoś, kto nie 
umie się odnaleźć, kto 
czuje się zagubiony? 
Czy widzisz swoją 
nagość, swój wstyd? 
Czy wiesz już, na co 
chorujesz? Czy znasz 
swoje więzienie? W 
czym czujesz się ogran-
iczony i zamknięty? 
W tym wszystkim 
przecież był Jezus. 
On tego wszystkiego 
doświadczył i dlatego 
w tym wszystkim był 
gotowy nam pomóc. 
Tak napisano o Nim 
w Liście do Hebra-
jczyków: „Nie tak-
iego bowiem mamy 
arcykapłana, który by 
nie mógł współczuć 
naszym słabościom, 
lecz doświadczonego 
we wszystkim na 
nasze podobieństwo, 
z wyjątkiem grze-
chu” (Hbr 4,14–15). 
Czy widzisz, że Jego 
słabości są i Twoimi? 
Na pewno nie zachęcam 
nikogo do użalania 
się nad sobą, ale do 

zwolnienia się z ciężaru 
buntu i tych wszystkich 
narzekań, które czynią 
nas niezadowolonymi z 
naszego naśladowania 
Jezusa. Jałmużną może 
być właśnie ta nasza 
medytacja nad sobą 
samym. Czy udzieliłeś 
sobie słów prawdy – 
porównania siebie z 
życiem Jezusa? Czy 
zgodziłeś się na nie-
domagania, trudności, 
przykrości życia? Czy 
Twoje pragnienie bycia 
takim jak Jezus zostało 
spełnione, gdy zdałeś 
sobie sprawę, że ty-
lko jedno pragnienie 
powinno być w Tobie: 
domagać się spełnienia 
pragnienia w takim 
miejscu jak Jezus – na 
krzyżu?                                                                               

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.  

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 listo-
pad 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 nauc-
zyciele 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 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. Dlatego 
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 ofi-
aruje przez cały miesiąc 
listopad 30 Mszy św. 
za zmarłych poleco-
nych w waszych „wy-
pominkach”. Prosimy 
o zabranie ze sobą kart 

„wypominkowych”, 
wypisanie na nich imi-
on i nazwisk Waszych 
drogich zmarłych, 
włożenie tych kart do 
koperty, wraz z ofiarą 
mszalną i zwrócenie 
ich do jednego z księży. 
Karty na „wypominki” 
znajdują się w przed-
sionku kościoła.                                  

                                                                   

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 drog-
ich zmarłych poleco-
nych na kartach 
„wypominkowych”. 
Serdecznie zapraszam 
do udziału w tej mod-
litwie. Pomóżmy 
naszym zmarłym w 
Czyśćcu cierpiącym by 
i nam kiedyś ktoś mógł 
pomóc. 

Spotkanie 
Drugiej 
„Róży 
Różańcowej”

W s z y s t k i c h 
członków/członkinie 
drugiej Róży 
Różańcowej zapraszam 
na spotkanie we wtorek 
24 listopada 2020 r. 
w kościele o godz. 
7:30pm (bezpośrednio 
po Mszy św. wiec-
zornej). Ponieważ jest 
to pierwsze organiza-
cyjne i jednocześnie 
inaugurujące spotkanie 
proszę by nikogo na 
nim nie zabrakło. 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Czy dostrzegasz żebraka... w sobie?                                                                                                          
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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 spowied-
zi od godz. 6 – 6:50pm. 
Dodatkowo Sakrament 
spowiedzi po polsku 
jest jeszcze  w każdą 
niedzielę od godz. 
12:15pm.  

Nadzieja na 
wieczny odpoczynek

Listopad. Napawa nas spokojem wewnętrznym,
skłania do przemyśleń.
Wynaleźliśmy wiele sposobów
na ratowanie śmiertelnie chorych.
Upiększamy nasze mieszkania
i potrafimy wytwornie jadać.
Czujemy się w życiu tak pewnie,
jakby miało się ono nigdy nic skończyć.
Ale jest to oszukiwanie siebie.
Codziennie słyszymy o śmiertelnych wypadkach.
W naszym otoczeniu przyjaciele,
dobrzy znajomi zapadają na ciężkie choroby i umierają.
Z faktu śmierci, która nikogo nie oszczędza,
musimy nauczyć się żyć.
Ja, co zachowuje swą wartość w chwili śmierci,
ma również wartość w trakcie życia.
Na przykład przyjaźń i miłość.
Kto był kochany, kto doświadczył prawdziwej przyjaźni,
może umrzeć wdzięczny, ponieważ jego życie było piękne.
Kto wierzy, kto czuje się kochany przez Boga,
kto uważa się za przyjaciela Boga,
może żyć i umrzeć
pełen nadziei na wieczny odpoczynek.



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

Monday 23rd November
No public Mass

Tuesday 24th November
St Andrew Dung Lac & Companions

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

Wednesday 25th November
St Fergus

Mass at 10am

Thursday 26th November
Mass at 10am

Friday 27th November
Mass at 10am

,Saturday 28th  November
No public Mass in the morning

1st Sunday of Advent (Year B)
Saturday 28th  November

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 29th November
9am/11am/1pm/5pm & 6.30pm

and 10.30am - at St Mary Magdalene’s
 

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

Irene Gunnion

ANNIVERSARIES
Mary & Albert 

Brookes 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 shep-
herd; there is nothing 
I shall want.
Gospel 
Acclamation 
 Blessings on him 
who comes in the 
name of the Lord! 
Blessings on the 
coming kingdom of 
our father David!

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


