A warm welcome to our Church. Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of
this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.

27th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 03rd October 2021
May Our Lady of the Rosary bestow her motherly love and peace to all!
Responsorial Psalm: May the Lord bless us all the days of our life.
This is part of the speech St John Henry
Cardinal Newman gave on the occasion of his
becoming a Cardinal of the Catholic Church,
called the “Biglietto Speech”:
In a long course of years I have made many
mistakes. I have nothing of that high
perfection which belongs to the writings of
saints, viz., that error cannot be found in
them; but what I trust that I may claim all
through what I have written, is this—an honest
intention, an absence of private ends, a temper
of obedience, a willingness to be corrected, a
dread of error, a desire to serve Holy Church,
and, through Divine mercy, a fair measure of
success. And, I rejoice to say, to one great
mischief I have from the first opposed myself.
For thirty, forty, fifty years I have resisted to
the best of my powers the spirit of Liberalism
in religion. Never did Holy Church need
champions against it more sorely than now,
when, alas! it is an error overspreading, as a
snare, the whole earth; and on this great
occasion, when it is natural for one who is in my place to look out upon the world, and upon Holy
Church as in it, and upon her future, it will not, I hope, be considered out of place, if I renew the
protest against it which I have made so often.
Liberalism in religion is the doctrine that there is no positive truth in religion, but that one creed is as
good as another, and this is the teaching which is gaining substance and force daily. It is inconsistent
with any recognition of any religion, as true.

As restrictions are eased, please continue to be considerate in your use of the church
and be aware that others may not be comfortable as you may be.
Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion.
Teas are served in the hall after 11am Holy Mass.
Please exit Church and enter hall via the main door via the car park.

RECENTLY DEAD: Evelyn Oldershawn
ANNIVERSARIES: Seamuns Gallagher & Hughie Houston
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 04th October – St Francis of Assisi –7.00pm
Tuesday 05th –St Maria Faustina Kowalska-10am & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 06th -8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s
Thursday 07th – Our Lady of the Rosary–10am
& 4pm (Syro-Malabar Rite with First Holy Communions)
Friday 08th-10am
th
Saturday 09 –St John Henry Newman-8am (St Mary Magdalene’s)

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.
We are very conscious of, and extremely grateful for the continued generosity of so many of
our parishioners. Many of our parishioners now choose to give by other means than the
basket. The physical offering has a symbolic value however nobody must ever feel awkward
if the basket passes them by because of their choice to give by other means.

The Syro-Malabar Catholic Church
stems from the Syriac spiritual
tradition following the East Syrian
liturgical rite rooted in the ancient Christian
community of Edessa (Syria). This
particular Church traces its origin to St.
Thomas the Apostle, who, according to
tradition, came to the Malabar coast of
southern India (Kerala state today),
landed at Cranganore about 52 A.D.,
and
founded
seven
Christian
communities. The early Christians of
southern India became known as
St. Thomas Christians, and this name
persists today. As in the Eucharistic
liturgies of all the Eastern Churches,
there are no specific words of
consecration. Consecration and transubstantiation are the work of the Holy Spirit
throughout the Eucharistic Prayer. This emphasizes the mystery aspect of the
Eucharist. All the while, the priest stands facing the altar with his back to the
congregation, symbolizing that both are on the pilgrimage to one goal, and are
facing east awaiting the second coming of the Lord.

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

03 Październik 2021 – XXVII Niedziela Zwykła „B”
Jak boli zdrada
Ludzie zwykle szukają miłości bardziej w sobie niż w
Bogu i takie ustawienie daje mało szans na trwałość
związku. Wcześniej czy później wyeksploatują się i
zaczną szukać miłości poza małżeństwem. Miłość,
bez czerpania z samego źródła miłości, czyli z Boga,
po jakimś czasie wypala się, jak ogień, do którego
nie podrzuca się drwa. Jeśli w grę wchodzi seks
przedmałżeński, to szanse na wierny związek są
jeszcze mniejsze. Wiele razy słyszy się wyznanie:
współżyjemy ze sobą, bo się kochamy. To
niebezpieczne założenie, ponieważ za każdym razem, kiedy zapłonie miłość do innej osoby, nie będzie
barier przed wchodzeniem w seks. Dorosły człowiek zakochuje się w różnych osobach, ale wcale nie
znaczy to, że ma za każdym razem współżyć z tymi osobami. Czy za każdym razem, kiedy kogoś innego
pokocha małżonek, powinien dać upust swojej żądzy? Czy każde zakochanie się małżonki
usprawiedliwia używanie seksu? Jeśli w okresie przedmałżeńskim ktoś nie sprawdzi się w
powstrzymywaniu od seksu wobec ukochanej osoby, to jaka istnieje gwarancja, że po ślubie zachowa
wierność wobec współmałżonka, gdy zauroczy się inną osobą? Zdrada to wielki ból i depresyjne
przeżycie degradacji godności osoby. Cudzołóstwo jest promowane i większość narzeczonych ze sobą
współżyje, ale wystarczy prześledzić skutki psychiczne zdradzonych osób oraz dzieci z rozwiedzionych
związków, by nie bagatelizować źródeł tych tragedii. Rozwód niesie za sobą przygnębiające skutki,
które utrudniają dziecku prawidłowy rozwój. Permanentne poczucie zagrożenia, niepewność,
zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, poczucie krzywdy, a także winy, to dziedzictwo, które spada na
dziecko rozwodzących się rodziców. Rozbicie rodziny powoduje, że większość dzieci ma poczucie, że
są nikomu niepotrzebne, mało wartościowe, niekochane, a także odrzucone, co z kolei prowadzi do
popadania w stany depresji. Rodzice, którzy siebie już nie kochają, nie mają już czym dzielić się z
dzieckiem, a to pozostaje w próżni emocjonalnej, z którą sobie nie radzi. Dziecko nie potrafi znieść
rozpadu rodziny, bo jest tylko dzieckiem, nawet dorosły przeżywa to depresyjnie. Towarzyszy mu ból,
którego nie potrafi zasymilować, wkrada się rozpacz, nierzadko dochodzi do wniosku, że jest winne
odejścia matki czy ojca. Dziecko też czuje się zdradzone, a skoro zdradzone, to niegodne miłości.
Doprowadza to do zaniżenia własnej wartości oraz przeświadczenia, że nie zasługuje na miłość i nigdy
już ona nie będzie możliwa. Przyszłość wywołuje lęk, a druga osoba, którą obdarzy uczuciem miłości,
będzie budzić nieufność. Już dość dawno zauważyłem, że ludzie, którzy notorycznie oddawali się
cudzołóstwu, często oddalali się od wierności Bogu, wkraczając na teren okultyzmu albo poszukując
duchowych przeżyć poza chrześcijaństwem. Po prostu cudzołożą wobec Boga. Ale bywa też
odwrotnie, że zdrada Boga owocuje zdradą najbliższych osób.
Fr Bogdan SDS
Spowiedź i Msza św.
Zapraszamy do udziału w polskiej Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. od
godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we Mszy św.
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 – 6:45pm.

Msza św. po polsku w tygodniu
Zapraszamy na Polską Mszę św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00 pm. Po Mszy św. Różaniec przez
cały miesiąc Październik.
Nabożeństwo Różańcowe…
Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest
w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej
Różańcowej, a także modlitwie zwanej
Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki
ma już w średniowieczu i poprzez rozważanie
poszczególnych tajemnic za pośrednictwem
Matki Bożej kierowana jest do samego Pana
Jezusa. "Najświętsza Maryja Dziewica w czasach,
w których żyjemy, nadała tej modlitwie
szczególną wartość. Niezależnie od tego z jakimi
problemami się borykamy: stałymi bądź
tymczasowymi, czy dotyczą życia publicznego
czy prywatnego, każdy z nich może rozwiązać
różaniec. Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę" - świeta Łucja dos
Santos z Fatimy. "Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od
grzechu… Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach, krajach zagościł pokój, gromadźcie się
wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to jak jesteście utrudzeni" - bł. Papież Pius
IX. Św. Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różańca, który towarzyszył mu od lat
najmłodszych: “Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… Do tej
modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec! Ufam, że ta tradycja
odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Nie lękajmy się więc
sięgać po tę skuteczną modlitewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej parafii, wszystkich
rodzin, ludzi samotnych, zagubionych życiowo i bezbronnych. Bądźmy dziećmi Maryi, wtuleni z wiarą
w Jej macierzyńską dłoń!
… Jak paciorki różańca przesuwają się chwile …
nasze smutki, radości i troski …
a Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec
Święta Panno Maryjo pełna łaski…
Dlaczego październik jest miesiącem różańcowym? Nazwa różaniec pochodzi od łacińskiego słowa
rosarium, które oznacza ogród różany. Wprowadzenie tradycji różańcowej przypisuje się św.
Dominikowi. Do XVI wieku praktyka modlitwy na różańcu była zróżnicowana. Dopiero papież Pius V
nadał jej jedną, obowiązującą formę. Przyczynkiem do tego była zwycięska bitwa morska pod
Lepanto 7 października 1571, kiedy to wojska Imperium Osmańskiego zostały pokonane przez Ligę
Świętą (związek państw katolickich zorganizowany przeciwko muzułmańskiej Turcji). Pius V przypisał
to zwycięstwo wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i rok później ogłosił dzień 7 października
świętem Matki Boskiej Zwycięskiej. Kolejny papież, Grzegorz XII zmienił nazwę na święto Matki
Boskiej Różańcowej. Oficjalnego ogłoszenia października jako miesiąca maryjnego dokonał jednak
znacznie później, w roku 1885 papież Leon XIII.
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