
 
 

 

Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi (Year B) -6th June 2021 

Dear brothers and sisters in Christ,                                                                                                                                        

What a wonderful time the month of June is for the Catholic community of Perth. This weekend 
we celebrate Corpus Christi. As the late Monsignor Ronald Knox penned in his Pastoral and 
Occasional Sermons: “In a world of shifting values, there is one fixed point on which our hearts 
can rest, one fixed star by which our intellects can be guided.” He goes on to write: “It is the 
personal presence of our Lord on earth, yesterday, today, and as long as the earth endures.” 
The Church dedicates this entire month of June to the Sacred Heart, encouraging her children 
to this devotion, which is, simply enough, devotion to the love of Our Saviour, of which His 
Heart is the symbol. “My Son, give Me your heart,” God says to all souls (Proverbs 23:26). 
God our Father, through His Divine Son’s Redemptive sacrifice on Calvary, has provided us 
with ample proof of “the infinite wealth” of His love for us.  The Heart of Jesus is the human 
expression of this Divine love, and Our Lord continually renews His sacrificial work in each 
Mass that is offered.  In the Holy Eucharist, we receive the Heart of Jesus, His affection and 
concern for us, His merciful care of us.  Jesus shows His Divine Heart as a furnace whose 
burning rays of love can re-animate faith and rekindle love in hearts grown cold and ungrateful. 
Pope Pius XII of blessed memory writes in his 1956 encyclical, Haurietis Aquas (On Devotion 
to The Sacred Heart): “the Heart of the Incarnate Word is deservedly and rightly considered 
the chief sign and symbol of that threefold love with which the divine Redeemer unceasingly 
loves His eternal Father and all mankind.” 

We have the privilege here in St John’s of Exposition of the Blessed Sacrament each Tuesday 
evening. Let us use this opportunity come before our Saviour in His Sacrament of Love. 

In Our Lady’s Immaculate Heart, Canon Mulholland.  

Responsorial Psalm 
The cup of salvation I will raise; I will call on the Lord’s name. 

CONFESSIONS IN CHURCH-Tuesdays: 6.00pm-6.45pm. 

Holy Communion now will return to its usual place during Holy Mass.                                          
Please be mindful of other parishioners when approaching the altar.                                                                                         

Also, after the final blessing please leave as directed.  

Please note there will be Holy Mass in St Mary Magdalene’s on Wednesday, 
Friday & Saturday this week.  
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Memorare to St. Joseph                                                                                                           
Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, that 
never was it known that anyone who implored your help 
and sought your intercession were left unassisted.  
Full of confidence in your power I fly unto you and beg 
your protection. Despise not O Guardian of the Redeemer 
my humble supplication, but in your bounty, hear and 
answer me. Amen. 
 

Act of Consecration to St. Joseph                                                            
O dearest St. Joseph, I consecrate myself to your honour 
and give myself to you, that you may always be my father, 
my protector and my guide in the way of salvation. Obtain 
for me a greater purity of heart and fervent love of the 
interior life. After your example may I do all my actions 
for the greater glory of God, in union with the Divine 
Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary.                        
O Blessed St. Joseph, pray for me, that I may share in the 
peace and joy of your holy death. Amen. 

St John’s: Communications Apostolate-£228 & Day For Life-£306                                                               
St Mary Magdalene’s: Communications Apostolate-£80 & Day For Life-£139 

Below are details of the Diocesan Levy (the amount each parish contributes to the running of 
the Diocese) St John’s: 2019-£15,003/2020-£14,130/2021-£15,693.49 & St Mary Magdalene: 
2019-£3,282/2020-£3,518/2021-£2,145.26 The 2021 figure is based on a banding system 
depending on parish income. This helps pay the Diocesan Curia that undertakes tasks on 
behalf of each parish. Next week we will publish the monthly collection totals from January 
to May 2021. A monthly total is more accurate due to the various methods of collection being 
used. 

I gratefully acknowledge £20,000 from the estate of the late Stella Smart who died 
11/01/2020 aged 91 years. Please remember the repose of her kind soul in your prayers. 

 
Holy Mass during the Week 

Monday 7th -7.00pm in St John’s 
Tuesday 08th -10am & 7.00pm in St John’s 

Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 
Wednesday 09th -8am in St Magdalene’s & 10am in St John’s 

Thursday 10th -10am in St John’s 
Friday 11th 10am in St John’s & 7.00pm in St M M’s (The Most Sacred Heart of Jesus) 

Saturday 12th -8am in St Magdalene’s (Immaculate Heart of BVM)                                              
Please be mindful that Mass in either Church is for the whole community                                                      

and you are welcome at either Church. 

RECENTLY DEAD: Bridget Mary Dowdalls                                                                 
ANNIVERSARIES: Thomas McDermott, Maggie Canning & George O'Brien.                              
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.
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06 Czrwiec 2021 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana 

Jezusa 
 

Zjednoczeni przez Eucharystię 

 

Boże Ciało skupia nas na Eucharystii jako 
uczcie i trwałej obecności w Najświętszym 
Sakramencie. Dla pierwszych chrześcijan 
uczta eucharystyczna byłą przeżyciem 
wspólnotowym. Zachęcali się wzajemnie 
do przyjmowania Komunii św. słowami: 
pójdźmy po życie, po moc, po miłość, po 
świętość! Komunia łączy nas zarówno z 
Chrystusem, jak również z braćmi i 
siostrami. Dar Eucharystii jest oddaniem 
samego siebie Pana Jezusa, który „do 
końca nas umiłował”. Dzięki tej obecności 
spełnia się obietnica Jego obietnica, że 
pozostanie z nami aż do skończenia 
świata. Pan Jezus pozostał z nami w znaku 
chleba i wina. Eucharystia jest również 
sercem orędzia fatimskiego. Anioł 
przyniósł kielich i hostię od strony kościoła 
parafialnego mówiąc: „Bierzcie i 
spożywajcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, 
okrutnie znieważane przez niewdzięcznych 
ludzi. Naprawiajcie ich występki i 
pocieszajcie Boga”. W ten sposób chciał 
pokazać, że prawdziwe Ciało i prawdziwa 
Krew Zbawiciela są w każdej katolickiej 
świątyni. Tam, a nie w cudownościach 
mamy szukać tego, co w widzeniu 
otrzymały dzieci: zjednoczenia z Bogiem 
przez Eucharystię. Wysłannik z nieba chce 
nam pokazać, że również naszym udziałem 

może stać się eucharystyczne 
doświadczenie pastuszków. Pomocą w 
owocnym przeżywaniu spotkania z 
Jezusem w Eucharystii może być również 
doświadczenie mistyczne bł. Marii 
Kandydy od Eucharystii (1884–1949), 
karmelitanki bosej z Ragusy na Sycylii. W 
swoim dziele o Najświętszym Sakramencie 
wyznaje, że poznała Jezusa-Hostię bardzo 
późno: „Miałam około osiemnastu lat, gdy 
pojęłam coś z tej tajemnicy. Spóźniłam się 
raz na Mszę Świętą i nie mogłam przyjąć 
Komunii świętej. Ponieważ kościół był już 
zamknięty, chciałam zawrócić, ale jakaś 
uboga kobieta powiedziała mi: «Dlaczego 
pani nie wejdzie do zakrystii, aby choć na 
krótko nawiedzić Pana?». Te słowa, a także 
przykład mojej starszej siostry, 
naprowadziły mnie na obecność Jezusa w 
tabernakulum”. Uczestnicząc w Eucharystii 
odczuwamy przynależność do Kościoła, do 
Ludu Bożego, do Ciała Pańskiego, do 
Jezusa Chrystusa. I nigdy nie pojmiemy w 
pełni jego wartości i bogactwa. To 
zobowiązuje nas wszystkich do tego, 
abyśmy często oraz w sposób godny 
przyjmowali Komunię Świętą i stawali się 
chlebem dla innych. Prośmy Chrystusa, 
aby ten Sakrament Ołtarza mógł nadal 
utrzymywać w Kościele żywą Jego 
obecność i kształtować nasze wspólnoty w 
miłości i jedności, według serca Ojca.                                                                                                              
Fr Bogdan SDS 

Spowiedź i Msze św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskich  Mszach św. 
o godz. 1:00pm i 5:00pm. Okazja 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. 



 
 

CZERWIEC – Miesiącem Serca 
Jezusowego 

 

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy 
się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny 
sens jego życia i jego przeznaczenie: przy 
Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera 
zdolności miłowania”. 
(Jan Paweł II) Czerwiec to  czas modlitwy 
słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. W Kościele kult Serca Jezusowego 
swój początek bierze w przebiciu Bożego 
Serca na krzyżu... Pierwszymi, którzy uczcili to 
Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający 
bok Chrystusa. Wiek XVII wniósł nowe 
ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan 
Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, 
że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi 
skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze 
wszystkimi jego bogactwami miłości, 
miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby 
tych wszystkich, którzy według swej możności 
oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, 
miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi 
skarbami". Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, 
którzy Cię wzywają. Módl się za nami! 

Msza o godz. 5:00pm                                                                                                                                                                                                           
Msza św. o godz. 5:00pm odprawiana do tej 
pory jako Msza tymczasowa ze względu na 
Covidowe ograniczenia co do ilości osob, 
zostaje zawieszona od lipca aż do odwołania. 
Ostatnią celebracją będzie niedziela 27 
czerwca. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba 
przywrócenia tej Mszy ponownie to do jej 
odprawiania możemy powrócić. Teraz kiedy 
Msza św. o godz. 1:00pm Mszą główną i  

dostępną dla wszystkich chętnych Msza o 
godz. 5:00pm straciła większość swoich 
uczestników. A zatem zapraszam wszystkich 
na Mszę św. o godz. 1:00pm po polsku lub 
według uznania na Msze św. angielsko-
języczne.                                                                                                                                                                                
Fr Bogdan SDS 

Zapisy dzieci do klasy pierwszo-komunijnej 
po polsku                                                                                                                         
Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 
będą w procesie przygotowania do Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii św. i  Rodzice życzą sobie 
by ich program przygotowania odbywał się po 
polsku można je zgłaszać do klasy pierwszo-
komunijnej wypełniając specjalny formularz. 
Formularze można odbierać osobiście w 
zakrystii po Mszy św.  lub poprzez kontakt z 
Ks. Bogdanem. Zajęcia dla tej grupy będą się 
odbywać wg. programu jaki jest stosowany w 
Polsce w Archidiecezji Krakowskiej. Spotkania 
tej grupy będą w jednaj z salek obok holu 
parafialnego. Terminy i ilość spotkań będzie 
omawiana na pierwszym, organizacyjnym 
spotkaniu z Rodzicami. Priorytetem 
przynależności do tej klasy komunijnej są 
dzieci, które nie uczęszczają do szkół 
katolickich. Po ukończeniu całego programu 
Rodzice mogą zdecydować gdzie i kiedy chcą 
by ich dziecko przystąpiło do Sakramentu 
Pierwszej Komunii św. Może to być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę w Parafii św. Jana 
Chrzciciela lub też istnieje możliwość przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. w Polsce za specjalnym 
pozwoleniem księdza katechety. Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa wraz z 
zamknięciem pełnej klasy tj. 20 osób. Zajęcia 
rozpoczną się od września. Wszelkie 
informacje można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu 01738 564 182.    

Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                                                                                                
Zapraszamy do udziału w adoracji 
Najświętszego Sakramentu 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 
spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm

                                                                           

 


	newsletterPERTH
	060621 Polish

