
 

 

 

Solemnity of the Glorious Assumption of the Blessed Virgin Mary 
(Year B) 15th August 2021 

Mary: The Proactive Servant of God   

Responsorial Psalm: On your right stands the queen, in garments of gold. 

Dear God’s People,  

 

The Blessed Virgin Mary, mother of 
Jesus Christ, is an exceptional and 
passionate minister of God’s grace. Her 
proactive attitude of love towards others, 
especially those in need, can inspire us to 
rise above indifference and selfishness. 
Two Gospel stories clearly illustrate this. 
In the story of the Wedding at Cana (John 
2:1-11), Mary noticed a need (that the 
party wine has ran out) and did something 
about it, without waiting to be asked. She 
began a process of involving Jesus and 
connecting Jesus to the stewards so that an 
intervention would be possible. She taught 
the stewards how to interact with Jesus. 
And she used her motherly influence to 
persuade Jesus to do the extra-ordinary. 
She did all these without drawing undue 
attention to herself. 

Mary’s visitation of Elizabeth (Luke 1:39-
45) is another example of Mary’s 
proactiveness. On hearing from the Angel 
that Elizabeth, her elderly relative, is 
pregnant, Mary immediately sensed a 
need. She did not waste a moment to 
absorb the news that she would be the 
mother of the world’s saviour or even an 
instant to bask in the glory of her new 
dignity; rather she hurried to minister to 
Elizabeth, stepping forward in generosity 
of heart to serve the needs of Elizabeth.  

These Scriptural accounts of Mary 
highlight her proactiveness ornamented by 
her humility, piety, and holiness. We see 
that Mary felt the needs of others and 
heard their unspoken cries for help. We see 
that Mary did not wait to be summoned, 
invited, or begged. Mary hurried forth in 
charity and endangered her comfort for the 
welfare of others. In Mary's life, we can 
see a model of Christian life and ministry 
that is proactive, compassionate, and 
responsive to the needy.   

I wish you God’s special blessings as we 
recall the Assumption of the Blessed 
Virgin Mary into heavenly glory,  

- Fr Jude.  

 



 

Sunday Masses 4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)  
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) & 6.30 pm (St John’s) 

Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church) 
SCN SC00810              Parish website: www.stjohns-perth.org.uk            Discover us @StJohnRCPerth 

 

BELOVED DEAD: Fr Pat Clarke, Fr Gus Hurley, Michael Leigh & James Ferrier 
ANNIVERSARIES:  Maureen Johnston McNeil, Jack Simpson, Tony & May Ward,                           

Margaret Halley, Maureen Wallace, Sarah Dickson & Jack Rioux                   
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 16th August– 7.00pm 
Tuesday 17th –10am & 7.00pm                                       

Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 
                  Wednesday 18th – 8am (St Magdalene’s)                                                    

& 10am in St John’s                                                                                                                     
Thursday 19th -10am 

Friday 20th – St Bernard -10am 
Saturday 21st – St Pius X – 8am (St Magdalene’s)

RESTRICTIONS UPDATE: 

Please kindly remember there is a collection at each weekend Mass.                                                  
The collection box is there for those who do not contribute by other means.                                          

On the weekend on 4th/5th September the collection plate will return                                                                
to its usual place in the Mass with the help of pass-keepers.                                                         

Collection boxes for SVDP will resume this weekend.                                                                               
The hall will be opened gradually whilst at the same time enabling people to feel safe.                       

There will be teas at the beginning of each month after the 11am Mass.                                            
Masks are still to be worn in Church.  

This week I’ll visit the ‘Thomas Becket: murder and the making of a saint’ special exhibition 
in London at The British Museum. The final object in the exhibition is a remarkable baroque 
Flemish reliquary containing one of the last known fragments of St Thomas Becket’s 
cranium. The relic had been spirited out of England at the Reformation. The continuing 
appeal of St Thomas Becket’s story requires the cleaning staff each evening to carefully wipe 
the lipstick from the glass case containing this sacred relic. Visitors & pilgrims can’t help but 
reach out to venerate it, even with the backdrop of COVID. My prayer intention will be for 
those who are still apprehensive at this time, but also for a renewal and rejuvenation in the 
liturgical and social life of our parish in the days ahead. -Canon Mulholland 

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

 

There will be a second collection for LEPRA on the 
weekend of 28/29th August at all Masses. Over 3 
million people across the globe are living with 

undiagnosed leprosy. Leprosy is not  a disease of the 
past, it still exists and is still destroying lives.  



 
 

15 Sierpnia 2021 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP („Matki Bożej Zielnej”) 

Królowa wniebowzięta  
W apsydzie Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, wśród 
wielu cudownych mozaik poświęconych życiu Matki 
Najświętszej, znajduje się również scena przedstawiająca 
Wniebowzięcie. Niełatwo było trzynastowiecznemu 
artyście wyrazić prawdę wiary, która zawsze pozostanie 
bardziej bliska ludzkiemu sercu aniżeli oczom, wyobraźni i 
umysłowi. Uczynił to jednak z niezwykłą intuicją. Nad 
martwym lub, jak woli tradycja, uśpionym ciałem Maryi 
umieścił Chrystusa trzymającego w swoich ramionach 
malutką ludzką postać. Nie budzi wątpliwości, iż jest to 
postać symbolizująca duszę i ciało Matki Bożej. Matka w 
ramionach Syna! Wniebowzięcie jest uwieńczeniem 

wszystkich uroczystości maryjnych roku kościelnego. Stanowi dopełnienie tego wszystkiego, co 
Kościół od najdawniejszych czasów rozpoznawał i czcił w Osobie i życiu Maryi. Jest synowskim 
uściskiem Matki, która jak kiedyś swojego Syna, tak dzisiaj Jego Kościół, ma stale w swoich 
ramionach. W dzisiejszą uroczystość Kościół przypomina nam dogmat wiary katolickiej, 
ogłoszony w 1950 roku przez papieża Piusa XII, wielkiego czciciela Matki Bożej, który głosi, że 
„Maryja, Niepokalana Matka Boga, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, została z ciałem i duszą 
wzięta do chwały niebieskiej”. W tym samym roku dodano do Litanii Loretańskiej wezwanie 
„Królowo wniebowzięta”. Święto dzisiejsze przypada w momencie, gdy dojrzały zboża, rolnicy 
kończą żniwo, a na łąkach ponownie kwitną trawy i zioła. Wielki trud polskiego rolnika przynosi 
plon, a w rękach naszych dziś wieńce złocistych kłosów, polnych ziół i owoców do poświęcenia. 
Błogosławiony owoc ziemi i pracy rąk ludzkich przyniesiony dziś w darze naszemu Stwórcy na 
podziękowanie. Zanim ten owoc dojrzał, potrzeba było wspaniałego nasienia – daru Stwórcy, 
darów matki ziemi, dogodnych warunków dla wzrostu, słońca i wilgoci, oraz ludzkiego trudu. 
Wszelkie dobre rośliny i zboża rosną powoli, wymagają szczególnej opieki i troski, narażone są 
na złe wpływy otocznie, niespodzianki środowiska i klimatu. Zło zaś jak chwast rośnie szybko i 
stara się zagłuszyć, zniszczyć swą obecnością. Kiedy patrzymy na przyniesione tutaj ziele, kwiaty, 
zioła i zboże – widzimy ich pełną dojrzałość, przydatność do naszego doczesnego życia, jako 
wypracowany z trudem chleb, potrawy, lekarstwa. Przypomnijmy sobie również z historii, co 
działo się z Jasną Górą, gdy w 1655 r. nacierały na nią wojska szwedzkie, jak Polacy dzielnie 
stanęli w jej obronie, by zatrzymać potop szwedzki. I tak jak kiedyś rycerze polscy obronili Jasną 
Górę, oblężoną przez wojska szwedzkie, tak również w sierpniu 1920 r. Wojsko Polskie, pod 
dowództwem Józefa Piłsudskiego, zwyciężyło armię sowiecką. Wierzymy, że był to „cud nad 
Wisłą”, ponieważ Polsce groziła niewola ze strony ludzi walczących z Bogiem i Kościołem. Dzisiaj 
mamy więc podwójne święto naszej ojczyzny – tej w niebie i tej na ziemi. Niech „wielki znak 
Niewiasty” będzie dla nas wskazaniem, że zdążamy do nieba wraz z Maryją. I niech nam to 
uświadomi, że nasza Ojczyzna jest w niebie, ale idziemy do niej krocząc po tej ziemi – naszej 
polskiej. I trzeba nam wpierw ja ukochać, aby później ukochać niebo.                                                                                                          
Fr Bogdan SDS 
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Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                                                                                                
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –
7pm. Po zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od 
godz. 6 – 6:45p 

Ty znasz moją ścieżkę 
„Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moja ścieżkę.” 

Pewien człowiek jechał ciemną nocą po opustoszałej drodze do miejsca, 
w którym był wcześniej tylko jeden jedyny raz; jechał tak i jechał, aż w 
pewnym momencie poczuł się niepewnie, wydało mu się bowiem, że 
przejechał o kilka kilometrów właściwy skręt w lewo. Jechał jednak 
nadal przed siebie, kilometr za kilometrem. Od czasu do czasu zwalniał, 
nie za bardzo wiedząc, co począć. Czy powinien zawrócić ku 
skrzyżowaniu dróg, które było już teraz jakieś 10 kilometrów za nim? 
Jeśli się jednak myli, to straci dodatkową godzinę drogi i na pewno się 

spóźni. Jechał, coraz wolniej. Napięcie rosło, coraz mocniej ściskał kierownicę i coraz bardziej 
się denerwował. Zaczął myśleć: „Nawet, jeśli się mylę, muszę zawrócić i upewnić się”. 
Właśnie w chwili, gdy już miał zawracać, zobaczył w świetle samochodowych reflektorów 
jakiś biały napis. Wcisnął pedał gazu i wkrótce zobaczył znajomy kształt znaków drogowych 
obecnych na autostradach Stanów Zjednoczonych. Wyraźny numer drogi 82 upewnił 
kierowcę, że nie pobłądził. Dalej jechał już spokojnie i bez stresu. Czasami wędrujemy przez 
życie w ciemnościach. Czujemy się tak, jakbyśmy zgubili szlak, nie skręcili tam, gdzie należało 
skręcić albo nie odczytali właściwie znaków drogowych. Pan Bóg, doskonale rozumiejąc 
naszą niepewność, daje nam dodatkowe znaki, aby nam pomóc odbudować zaufanie i 
zapewnić, że podążamy w dobrym kierunku. Jeżeli czujesz, że ogarnia cię niepewność i że 
gubisz właściwe ścieżki, wiedz, iż Pan Bóg umieścił na twej drodze jasne znaki - krzyż i pusty 
grób Jezusa Chrystusa. To są dwa największe, dowody Bożej miłości. Kierując się nimi, 
możesz z pełnym zaufaniem podążać drogą, którą Pan przed tobą rozpościera. 
 
 
Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
Trwa składanie podań do klasy dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w 
roku szkolnym 2021/22. Aplikacje są dostępne w zakrystii po Mszy św. Bierzmowanie w 
naszej parafii odbędzie się w miesiącu listopadzie. Wszystkich zainteresowanych proszę o 
kontakt z ks. Bogdanem osobiście lub telefonicznie. Nr tel. 01738 564182.                                                                                                                                                                                                        

 
Spotkanie Rodziców dzieci pierwszo-komunijnych                                                                                                                                                  
Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. w klasie polskiej 
zapraszam na spotkanie 25 sierpnia  (środa) 2021 r. o godz. 7:00pm. Spotkanie odbędzie się 
w kościele. Na spotkanie proszę nie zabierać dzieci.
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