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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)

Eternal rest give to 
them, O Lord: and 
let perpetual light 
shine upon them. 
A hymn, O God, 
becometh Thee in 
Sion; and a vow shall 
be paid to Thee in 
Jerusalem: hear 
my prayer; all flesh 
shall come to Thee. 
Eternal rest give to 
them, O Lord: and 
let perpetual light 
shine upon them.

November is the 
month set apart by the 
Catholic Church for the 
special devout com-
memoration of all those 
souls who have departed 
this life in the grace and 
friendship of God, for 
whom we pray, that they 
may soon be released by 
God from the prison of 
Purgatory.

As Pope Benedict 
XVI once said so well, 
one major difference 
between Protestants and 
Catholics is that Catho-
lics pray for the dead:

As with everything 
Christian, Purgatory has 
to do with the mystery 
of charity, that Divine 
love overcomes every-
thing, even death. Bonds 
of love uniting us crea-
tures, living and dead, 
and the Lord who is res-
urrected, are celebrated 
both on All Saints Day 
and on All Souls Day 
each year. 

All who have been 
baptized into Christ and 
have chosen him will 
continue to live in Him. 
The grave does not im-
pede progress toward a 
closer union with Him. 
It is only this degree of 

closeness to Him which 
we consider when we 
celebrate All Saints 
one day, and All Souls 
the next. Purgatory is a 
great blessing because 
it shows those who love 
God how they failed in 
love and heals their en-
suing shame.

Most of us have nei-
ther fulfilled the com-
mandments nor failed 
to fulfil them. Our very 
mediocrity shames us. 
Purgatory fills in the 
void. We learn finally 
what to fulfil all of them 
means. Most of us nei-
ther hate nor fail com-
pletely in love. Purga-
tory teaches us what 
radical love means, 
when God remakes our 

failure to love in this 
world into the perfection 
of love in the next. 

As the sacraments on 
earth provide us with 
a process of transfor-
mation into Christ, so 
Purgatory continues 
that process until the 
likeness to Him is com-
pleted. It is all grace. 
Actively praying for the 
dead is that “holy mitz-
vah” or act of charity on 
our part which hastens 
that process. The Church 
encourages it and does it 
with special conscious-
ness and in unison dur-
ing November, even 
though it is always and 
everywhere salutary to 
pray for the dead.

Canon Mulholland

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

“My view is that if 
Purgatory did not ex-
ist, we should have 
to invent it.” Why?
“Because few things 
are as immediate, as 
human and as wide-
spread—at all times 
and in all cultures—
as prayer for ones 
own departed dear 
ones.” 

It is a most beauti-
ful manifestation of 
solidarity, love and 
assistance, reaching 
beyond the barrier of 
death. The happiness 
or unhappiness of a 
person dear to me, 
who has now crossed 
to the other shore, 
depends in part on 
whether I remember 
or forget him; he 
does not stop need-
ing my love.

Joseph Cardinal 
Ratzinger, The Ratz-
inger Report: An 
Exclusive Interview 
on the State of the 
Church, with Vittorio 
Messori (San Fran-
cisco: Ignatius Press, 
1985) 146-147.)
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Czuwanie w oczeki-
waniu na przyjście Pana 
jest zdolnością, której 
nie możemy zaniedbać. 
Dzisiejsza ewangelic-
zna przypowieść ma w 
sobie wątek tragiczny 
– podążanie głupich 
panien, by zakupić 
oliwę. W greckiej wersji 
użyto w tym miejscu 
słowa: „agorasato”, 
które pochodzi od „ag-
oradzo”, i oznacza nie 
tylko samo kupowanie, 
ale też przebywanie na 
rynku, wałęsanie się 
po nim lub, w sensie 
przenośnym, bycie wul-
garnym, pospolitym, 
a nawet kimś, kto nie 
tyle ma lampę, co stoi 
pod latarnią! Wielka 
miłość do Boga łatwo 
może przeistoczyć się 
w wulgarną miłość z 
rynku, jeśli zabraknie 
czujności. Nie ma tak-
iego szczytu miłości, 
z którego człowiek nie 
stoczyłby się na samo 
dno, a nie z każdego 
dna jest powrót. Trze-
ba czuwać nad swo-
im sercem. „Wesoło 
błyszczy światło 
sprawiedliwych, a 

lampa niewiernych 
przygasa” (Prz 13,9). 
Niewierność polegająca 
na braku czuwania to 
efekt działania złego 
ducha, który ciągle pon-
agla człowieka do takiej 
aktywności, by nie było 
czasu na zastanowienie 
się, na rozmyślanie, na 
adorację Jezusa, na za-
trzymanie się w biegu 
życia. Szatan posługuje 
się jedną z najskutec-
zniejszych metod 
odciągnięcia nas od 
sensu życia: nie masz 
czasu! Głupie panny 
pobiegły mimo tego, 
że było już ciemno i 
była noc. Mądre panny 
potrafiły zatrzymać się, 
poczekać na obecność 
Boga. Każdy z nas 
potrzebuje nie tylko 
wytchnienia, ale też 
wytchnienia w Bogu. 
Nadaktywność sprawia, 
że tracimy z lamp 
oczu najważniejsze 
światło: Boga. Wtedy 
pozostaje już tylko 
bieg w ciemności, ku 
grzechowi. Sidła sza-
tana polegają między 
innymi na tym, by 
człowieka nieustannie 

zajmować czymkol-
wiek, byleby tylko ten 
nie miał czasu dla Je-
zusa. Faraon, widząc 
przebudzenie duch-
owe Izraela, nakazał: 
„Wyznaczycie zaś im tę 
samą ilość cegieł, jaką 
wyrabiali dotąd, nic 
im nie zmniejszając; 
ponieważ są leniwi, 
wołają przeto: Pójdźmy 
złożyć ofiarę nasze-
mu Bogu. Praca tych 
ludzi musi się stać 
cięższa” (Wj 5,8). Z 
takiej zasadzki jest ty-
lko jedno wyjście: nie 
pozwolić, by z naszych 
oczu znikł Bóg. Nawet 
gdyby się straciło na 
jakiś czas z oczu Pana, 
nie dać się skusić do 
pogoni świata, do pra-
coholizmu za wszelką 
cenę! Nie musimy się 
tak spieszyć, jak się 
spieszymy. Nie pali 
się! „Błogosławię Pana, 
który dał mi rozsądek, 
bo nawet nocami up-
omina mnie serce. 
Stawiam sobie zaw-
sze Pana przed oczy, 
nie zachwieję się, bo 
On jest po mojej pra-
wicy” (Ps 16,7–8). To 

jest ta czujność. Lepiej 
nie zdać egzaminu, 
niż zdać i nie znaleźć 
czasu na Biblię. Każdej 
nocy lepiej nie być 
przytulonym, byleby 
przytulić w swoim 
sercu Ducha Świętego. 
Nie przegapić spow-
iedzi, nie zapomnieć 
o Eucharystii, nie 
zaniedbać Boga, 
choćby się zaniedbało 
wszystko inne. Czyta-
my wyraźnie: „Sta-
rajcie się naprzód o 
królestwo Boga i o 
Jego sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie 
wam dodane. Nie tro-
szczcie się więc zbyt-
nio o jutro, bo jutrze-
jszy dzień sam o siebie 
troszczyć się będzie. 
Dosyć ma dzień swojej 
biedy” (Mt 6,33–34).                                                                                                                                        

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 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Stój, nie pali się!
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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. Dlatego 
najpiękniejszym darem 
wdzięczności dla nich 
wszystkich będzie nasza 
modlitwa i ofiara Mszy 
św., która jest takim 
bukietem duchowych 
róż. 

Nie mamy innej 
możliwości jak ty-
lko poprzez ten duch-
owy 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 kośc
ioła.                                                                                                     

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. 

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 
oczyszczeniem naszej 
duszy. Odpusty dziel-
imy na zupełne (czyli 
uwalniające w całości 
od kary doczesnej) i 
cząstkowe (polegające 
na zmniejszeniu tej 
kary). Są one udziela-

ne zarówno żywym, 
jak i zmarłym (przy 
czym zmarłym może je 
ofiarować osoba żyjąca). 
W przypadku ofiarow-
ywania odpustu w in-
tencji osoby zmarłej, nie 
trzeba wymieniać konk-
retnego 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 jakiegokolwiek 
przywiązania do grze-
chu (nawet grzechu 
lekkiego).

2. Stan łaski 
uświęcającej (brak 
grzechów ciężkich 
nieodpuszczonych) – 
aby przywrócić stan 
łaski uświęcającej, 
należy przystąpić do 
sakramentu pokuty i 
pojednania.

3. Przyjęcie Euchar-
ystii.

4. Odmówienie 
dowolnej modlitwy 
w intencjach Ojca 
Świętego, tj. w intenc-
jach, za które modli się 
każdego dnia papież, a 
nie w intencji samego 
papieża.  
W dniach 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 kaplicy we ws-
pomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (2 
listopada) i odmówie-
nie tam „Ojcze nasz” i 
„Wierzę”.

Sakrament 
Bierzmowania

W środę 11 listopada 
2020r. w naszej parafii 
J.E. Ks. Biskup Ste-
phen Robson udzieli 
Sakramentu Bierzmow-
ania młodzieży z naszej 
parafialnej szkoły im. 
św. Jana Chrzciciela, 
oraz 4-em osobom z 
naszej polskiej wspól-
noty z Perth. Całą grupę 
polecamy Waszym 
modlitwom i prosimy 
dla nich od Dary Du-
cha św. by umocnił ich 
wiarę w ich dorosłym 
chrześcijańskim życiu.

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

Monday 9th November
No public Mass

Tuesday 10th November
St Leo the Great

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

Wednesday 11th November
St Martin of Tours

Mass at 10am

Thursday 12th November
St Josaphat

Mass at 10am

Friday 13th November
Mass at 10am

,Saturday 14th  November
No public Mass in the morning

33rd Sunday of the Year A 
,Saturday 14th  November

4pm - Anticipated Sunday Mass

Sunday 15th 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

Fr Gilmour 
Ommer, Canon 
Willie McDade

ANNIVERSARIES
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
For you my soul is 
thirsting, O God my 
God.

Gospel 
Acclamation 
Stay awake and 
stand ready, because 
you do not know the 
hour when the Son 
of Man is coming.

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


