St John the Baptist's
SUNDAY HOLY MASS
4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday
9am, 11am, 6.30pm

and St Mary Magdalene’s Perth

WEEKDAY HOLY MASS
MSZA ŚW.
SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
Monday-Saturday
PO POLSKU
& following 10am Mass
at 10am, Tuesday 7pm
Niedziela 5pm
on Saturdays
or as announced
Pojednania 4.15pm
Priests: Very Rev. Steven Canon Mulholland MA STL VE, St John’s Presbytery, 20, Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 259371)
and Rev. Bogdan Palka SDS 16, Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) - Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851

17th Sunday of Ordinary Time
Year A
26th July 2020

Getting back to Holy Mass

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

For the present the maximum attendance at any
Mass will be 50 people.
The 2m rule is remaining
in force at present. We will
open 30 minutes before
each Mass. Remember to
bring a face covering.
The Sunday obligation
remains suspended, so we
would encourage you to
attend one Mass a week,
regardless of the day. If
our congregation is spread
out over the whole week
rather than all coming on
a Sunday this may be an
effective way to allow
everyone to attend Mass
at least once a week, and
since the Sunday liturgy
is being minimalised just
now the weekday liturgy
will not be noticeably different from the Sunday
Liturgy.
Remember that the
church must be closed and
cleaned after each Mass
(the more volunteers the

better)–we have to make
sure that there is enough
time between Masses for
everyone to leave in a safe
and managed way, for the
church to be fully cleaned,
and then for the next congregation to arrive and be
seated safely.
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,
your name and a telephone
number or email address,
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.

Reserve
your seat

In order to avoid disappointment, we ask that
you contact us to reserve
a place at our Saturday
and Sunday Masses please call Canon Mulholland (01738 259371)
or Fr Bogdan (01738
564182)
- or make your
reservation online
- using the parish
website - www.
stjohns-perth.org.uk
If you know someone
who would like to go to
Mass - but has no internet connection - please
ask them if they would
like you to reserve a seat
for them.

Thank you for your
patience and support
during this time

I would like to thank
all our Stewards and our
Hygiene Technicians who
helped facilitate our gradual opening. Their commitment and positivity in
challenging circumstances
has been remarkable and I
would like to thank every
member of our team for
all their hard work and
effort in going above and
beyond.
Please keep praying. Let
us together put our trust in
God the Holy Spirit who
sanctifies us and gives us
the strength to do what
is right in every circumstance.

Monday 27th
No public Mass
Tuesday 28th
Mass at 10am & 7pm
Wednesday 29th
Mass at 10am
Thursday 30th
Mass at 10am
Friday 31st
Mass at 10am
Saturday 1st August
No public Mass in the
morning - Anticipated
Sunday Mass - 4pm
Sunday 2nd August
Mass at 9am, 11am
5pm (Polish) & 6.30pm

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.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
Lord, how I love your law!

RECENTLY
DEAD: - Ian Duff
and Chris Dowie.
Fidelium animae,
per misericordiam
Dei, requiescant in
pace. Amen.

Gospel Acclamation
I call you friends, says the Lord,
because I have made known to you
everything I have learnt from my Father.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM

Skarb w
brudnej ziemi

Bóg odkupił mnie,
sprzedając wszystko,
nawet samego siebie,
w cenie bardzo niskiej,
bo wynoszącej 30 srebrnych monet (cena za
niewolnika). Mądrość
to wy-dobywanie sensu
z bezsensu, miłości z
nienawiści. Wartości z
nędzy, bogactwa ducha
z ubóstwa materialnego. Pocieszenia duszy
ze smutku ciała. Pereł
jasnych jak gwiazdy z
mrocznego dna oceanu,
najczystszego
złota
spod zwałów brudnej
ziemi. Mnóstwa ryb z
pozornie pozbawionej
życia
powierzchni
jeziora. Człowiek to
istota, która po pierwotnym grzechu zaczęła
sobie wmawiać, że
ma władzę jedynie do
odnoszenia zwycięstw,
gdy tymczasem ma
niezaprzeczalny, lecz
rzadko rozwijany talent
do wykorzystywania
porażek!
Salomon
doznał
objawienia w nocy,
podczas snu. Światło
przyszło w ciemności,
czyli wtedy, gdy nic nie
jest jasne! Lux in tenebris! Prawdziwe życie
staje się możliwe dopiero wtedy, gdy ogarnie
go mgła niemożliwości.
Większość ludzi cofa
się instynktownie przed
ciemnym
pomieszczeniem. Boimy się
mroku, ponieważ w nim
odkrywamy w sobie
światło, dżunglę uczuć,
słuchamy, jak bije serce,
słyszymy, swój oddech
i wreszcie wyczuwamy
Bożą obecność. Sen
Salomona mógł być
rzeczywiście zwykłym
snem, ale być może
Biblia ukryła pod tą
metaforą taki stan ludzkiego ducha, kiedy

już nic nie pojmujemy z naszego życia
i otacza nas zewsząd
ciemność.
Salomon
mógł
zlekceważyć
obie-tnice Boże, ale
uwierzył. I stało się! Z
głębokiego mrocznego
snu, który wydawał się
tylko fantazją, wydobył
skromną prośbę o
rozsądne serce. Niepozorna modlitwa wydobywa z serca Boga
trzy razy więcej, niż
prosimy! Bóg nie tylko dał mu to, o co
prosił, ale dodał jeszcze
mądrość, bogactwo i
sławę. Wszechmogący
wydobył nas z hańby
grzechu i podniósł
do wysokości więcej
niż królewskiej – do
chluby nieba. Podczas
medytacji dzisiejszych
tekstów
przypomina
się mit o Pigmalionie, wydobywającym z
amorficznego kamienia
rzeźbę, która ożyła.
Posługując się twardym
dłutem
i
raniąc
go ciosami młota,
wydobył kształty tak
piękne i ciepłe, że stały
się życiem. Sztuką jest
nie tyle odtworzyć
naturę, ile ożywić ją.
A na taki gest stać
przede wszystkim jednego artystę: Boga.
On potrafi nie tylko
dopatrzyć się w brudnej
kałuży odbicia gwiazd
i nietkniętego błękitu
nieba, ale i zobaczyć
w kimś tak brudnym
jak
ziemia
ukryty
skarb, który zresztą
sam tam umieścił.
Jestem ziemią, ciałem,
prochem, rolą gruntownie przeoraną cierpieniem, ziemią zranioną,
okaleczoną
pługiem
nieszczęść, ale spojrzenie Boga dostrzega
we mnie, najcenniejsze
kształty podobieństwa
do Niego samego!
Bóg odkupił mnie

sprzedając wszystko,
nawet samego siebie,
w cenie bardzo niskiej, bo wynoszącej 30
srebrnych monet. Transakcja kosztowała Go
sen w śmierci, w ciemnym grobie zamkniętym
ogromnym kamieniem.
Kiedy więc zasnął w
śmierci, zapewne czuł
się bardziej szczęśliwy
niż Salomon, bo zdobył
jeszcze większe bogactwo niż on – zdobył czło
wieka!
Fr Bogdan

Powrót do Mszy
św. w naszej
parafii

Drodzy
Parafianie!
W minioną niedzielę
rozpoczęliśmy
celebracje Mszy św. w naszej
parafii. Ten kolejny krok
w walce z Covid 19,
coraz bardziej przybliża
nas do upragnionej
normalności choć ciągle
jeszcze długi dystans by
tę normalność osiągnąć.
Msze św. będą kontynuowane w niedzielę i
w dni tygodnia oprócz
poniedziałkowej i sobotniej Mszy porannej. Konfesjonały są
dostępne we wtorki od
godz. 6:00pm i przed
Polską Mszą św. od
godz. 4:15pm. Adoracja
Najświętszego Sakramentu jak zwykle w
każdy wtorek od godz.
6:00pm do 7:00pm
zakończona Eucharystią
o godz. 7:00pm. Ciągle
jeszcze problemem pozostaje ilość osób w
kościele. Niestety na
chwilę obecną nie może
być więcej niż 50 i każda
osoba przy wejściu musi
być notowana imieniem
i nazwiskiem oraz nr telefonu w razie stwierdzenia zakażenia. Przy tym
wszystkim zachęcam do
wcześniejszych zapisów

Parish website: www.stjohns-perth.org.uk

przed niedzielą. Nasza
Polska Msza św. po
ostatniej niedzieli była
najliczniejsza.
Dlatego dla kogo to nie
robi różnicy można
przychodzić na Msze
angielskie żeby uniknąć
nie dostania się na Msze
polską. Można zabierać
ze sobą dzieci i to nie
jest przeszkodą. Mówiąc
więcej o ograniczeniach
musimy mieć wszyscy
swoje maseczki. Woluntariusze rozprowadzają
po kościele do miejsca
docelowego. Odległość
2 metrów pozostaje nie
zmieniona. Rodziny z
dziećmi siedzą ze sobą
razem bez rozdzielania.
Niedzielna
obligacja
pozostaje dalej zawieszona dla osób starszych, ze schorzeniami
lub
przeżywającymi
obecnie problemy zdrowotne. Wszyscy Ci
są zachęceni to obejrzenia Mszy św. w
domu.
Sakramenty
takie jak Chrzest czy
Ślub również mogą
być sprawowane po
wcześniejszym ustaleniu z duszpasterzami.
Msze św. za naszych
zmarłych można już też
celebrować w kościele
z najbliższą rodziną
do 30 osób łącznie.
Reasumując powyższe
informację zapraszam do
fizycznego uczestnictwa
w naszym kościele jak
również w przyjmowaniu
sakramentów
świętych uwzględniając
Sakrament Spowiedzi,
by można było leczyć
naszego
duchowego
człowieka, który był
głodzony
brakiem
możliwości
przyjęcia
Ciała Pańskiego przez
prawie 4 miesiące.
Czegoś takiego historia
Kościoła nie pamięta
chociaż do krótkich nie
należy.
Fr Bogdan
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Zapisy dzieci do
klasy pierwszokomunijnej
po polsku

Dzieci, które w roku
szkolnym 2020/2021
będą w procesie przygotowania do Pierwszej
Spowiedzi i Komunii
św. i Rodzice życzą sobie by ich program przygotowania odbywał
się po polsku można
zgłaszać
do
klasy
pierwszo-komunijnej
wypełniając specjalny
formularz.
Formularze można odbierać
osobiście w czasie
kiedy kościół jest otwarty w tygodniu 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.

Sunday Mass

Dziesięć
Przykazań na
wakacje

I Kings 3:5, 7-12
- The Lord appears to Solomon in a dream
- Solomon asks for wisdom and a heart to
understand discerning between good and evil.
It pleased the Lord that Solomon asked for
this, not for riches for himself

Pożegnaj
się
z
rodzicami,
ale
nie
z
Panem
Bogiem.
Nie zapomnij plecaka,
a w nim książeczki do
nabożeństwa i różańca.
Zabierz dobre buty,
abyś na wakacjach
doszedł do kościoła.
Rozmawiaj nie tylko z
ludźmi, ale i z Panem
Bogiem - módl się!
Kieruj się w drodze
kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz.
Miej
zawsze
syty
żołądek, a nigdy puste
serce - przystępuj do
Komunii
Świętej!
Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń
sobie
Pana
Boga.
Nie śmieć na postojach,
ani we własnej duszy.
Nie rzucaj na drodze
kamieniami,
lecz
uśmiechem. Po wakacjach wróć zdrowy,
lepszy, i zgłoś się
znowu na katechizację;
oraz na systematyczne
spotykanie się z Panem Bogiem we Mszy
Świętej.

Psalm 118
- Lord how I love your law / My part I have
resolved O Lord / Let your love be ready to
console me / This is why I love your commands / Your will is wonderful indeed.
Romans 8 28-30
- God co-operates with all those who love
him ... they are the ones who he intended to
become true images of his Son.
Gospel: Matthew 13: 44-52 - The parable of
the treasure in the field ... the one who finds
it sells everything he owns and buys the field.
The parable of the pearl merchant ... parable
of the dragnet cast into the sea - this is how
it will be at the end of time, the angels will
separate the good from the wicked. - Jesus
uses all these parables to illustrate what the
kingdom of Heaven is like.

Collections and
other donations
Following requests from many parishioners around the Diocese wishing
to continue to make their weekly offering to their parishes, the Diocese has, in
partnership with the company, PAYAGROUP, established an online portal to
allow for donations by card payment to
your parish at any time.
Parishioners who are UK tax payers
will also be able to gift aid their donation
by completion of an online declaration.
If you already make your contributions using a Standing Order - this
remains the best way. For those who

FEASTDAYS
Monday 20th
St Apollinaris

would wish to set up a standing order
- please contact Canon Mulholland
for the parish bank account details
The new portal is available through
the diocesan website, and is a completely secure way to give to individual parishes, as well as to some of the Diocesan
Funds as you will see. The DONATE
BUTTON is now be a permanent feature on the diocesan website

www.dunkelddiocese.co.uk
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Wednesday 29th
St Martha
Thursday 30th
St Peter Chrysologus
Friday 31st
St Ignatius Loyola
Saturday 1st August
St Alphonsus Mary
de’Liguori

Discover us @StJohnRCPerth

Dunkeld
News

The new edition of
Dunkeld News, the quarterly newsletter of Bishop
Stephen Robson, has been
published online.
Printed copies will NOT
be available at church
doors - but you can order a FREE printed copy
online - postage charges
apply. Downloads, as always, are FREE. www.
dunkelddiocese.co.uk

