
Welcome 
to our 
visitors

Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810   @StJohnRCPerth                        www.dunkelddiocese.org.uk   

Pentecost Sunday
Year B

20th May 2018

“Receive the Holy Spirit.” —John 20:22 Teas after the 11am 
Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Send forth your Spirit, O Lord, 
 and renew the face of the earth.
Gospel Acclamation 
 Come, Holy Spirit, 
	 fill	the	hearts	of	your	faithful
 and kindle in them 
	 the	fire	of	your	love.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Donnie Camp-
bell, Theresa Dixon, Kit-
ty Thomson, Charlie and 
Kathleen Cassidy, May 
Doogan, Orsala Tymc-
zuk, Jack Duffy, Fraser 
Robertson, Helen Mack-
le, Annie McNeela, John 
Earaker, John and Jessie 
Adams, Patricia Fowler, 
Madge Connaghan and 
Peter Fox and for all 
whose	 anniversaries	 oc-
cur about this time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

SUNDAY MASS in St JOHN’S RECONCILIATION
in St John’s
Saturday

5-6pm

6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Priests: Very Rev. Martin Monsignor Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (01738 636589)

“ONE SPIRIT”

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Happy Pentecost! 
Happy birthday 
of the Church! 

Come, Holy Spirit! On 
this “last and greatest day 
of	the	festival,”	Jesus	con-
tinues to cry out: “If any-
one thirsts, let him come 
to Me; let him drink who 
believes	 in	Me.	Scripture	
has it: ‘From within Him 
rivers	of	living	water	shall	
flow.’	(Here	He	was	refer-
ring	 to	 the	 Spirit)”	 (Jn	
7:37-39).

The Holy Spirit will 
come to us and through 
us renew the face of the 
earth	 (Ps	 104:30).	 The	
Spirit will make us wit-
nesses for the risen Christ 
(see	 Acts	 2:32).	 He	 will	
give	 us	 the	words	 to	 say	
(Mt	 10:19-20),	 and	 peo-
ple of all nations will 
believe	that	Jesus	is	Lord	
(see	1	Cor	12:3).	Through	
faith, they will accept the 
Lord’s	 gift	 of	 salvation,	
and the world will be re-
newed.

The renewal of the 
earth, the acceptance of 

salvation,	 and	 our	 wit-
nessing for Jesus depend 
to a large extent on Chris-
tians being united. Jesus 
is	 praying	 even	 now	 that	
we would be one as He 
and the Father are one 
so that the world will be-
lieve	the	Father	sent	Him	
(Jn	 17:21).	 Our	 unity	 is	
the basis for faith, which 

is	 the	 basis	 for	 salva-
tion	 (Eph	 2:8),	 which	
is the basis for renewal. 
The	 Spirit	 will	 never	 re-
new the world unless He 
unites us.

Therefore, “it was in 
one Spirit that all of us...
were baptized into one 
body”	 (1	 Cor	 12:13).	
“Make	every	effort	to	pre-

serve	the	unity	which	has	
the	 Spirit	 as	 its	 origin”	
(Eph	 4:3).	 May	 peoples	
of all nations, denomi-
nations,	 and	 divisions	
repent,	 forgive	 and	 un-
derstand each other, and 
be one in the Spirit. Then 
all	will	 be	 saved	 and	 the	
world renewed. Come, 
Holy Spirit of unity!

ROSARY

Monday at 6.30pm
in honour of Our Lady
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

W poniedziałek
 –	Święto	Najświętszej	Maryi	Panny,	Matki	
Kościoła.

W czwartek 
–	Święto	Chrystusa	Najwyższego	i	Wiecznego	
Kapłana.

W sobotę 
–	Wspomnienie	św.	Filipa	Neri,	kapłana.	

Zesłanie	 Ducha	 Świętego	
przemieniło	 uczniów	 Jezusa	
w	Apostołów.	Wcześniej,	gdy	
trwali	 na	modlitwie	w	Wiec-
zerniku,	mieli	 już	w	pamięci	
nauki	 i	 cuda	 Jezusa,	 których	
byli	 świadkami	 przez	 min-
ione	 trzy	 lata.	 Ich	 serca	były	
pełne	 przywiązania	 i	miłości	
do	Niego,	a	radość	spotkań	po	
Zmartwychwstaniu i widok 
Wniebowstąpienia	mogły	 ich	
umacniać.	 Ale	 to	 wszystko	
jeszcze	 nie	 wystarczało.	
Bali	 się	 wyjść	 poza	 swój	
krąg,	 bo	 na	 zewnątrz	
czyhały	 niebezpieczeństwa.	
Wydawało	im	się,	że	najlepiej	
ochronią	 to	 wszystko,	 co	 im	
Jezus	 zostawił,	 zamykając	
się	i	unikając	zagrożeń.	Dopi-
ero	 dzień	 Pięćdziesiątnicy	
dokonuje	 w	 ich	 sercach	
przemiany.	 Wychodzą	 z	
zamkniętego	 pomieszcze-
nia	 i	 ogłaszają	 zebranym	 na	
żydowskim	święcie	pielgrzy-
mom	 Dobrą	 Nowinę.	 W	 ten	
sposób	 Kościół	 rozpoczyna	
wypełnianie	 swojej	 misji	 -	
głoszenia	 wszystkim	 ludom	
Ewangelii.	 Zesłanie	 Ducha	
Świętego	 nie	 było	 tylko	
jednorazowym	 działaniem.	
Duch	został	dany	Kościołowi	
i	 działa	 w	 nim,	 czyli	 w	 nas,	
przez wszystkie pokolenia. 
Jego	 działanie	 jest	 właśnie	
takie	 jak	 ów	 wielki	 dzień.	
Przychodzi	 jednocześnie	 oc-
zekiwany i niespodziewany; 
jest	 mocny,	 ale	 delikatny.	
Duch	 napełnia	 serca	 kole-
jnych	 pokoleń	 wierzących,	
usuwając	z	nich	 lęk	 i	obficie	
obdarowując	 swoimi	 dara-
mi.	 Dzięki	 działaniu	 Ducha	
Kościół	jest	potężny,	a	bramy	 Sunday Reflection

piekielne	 go	 nie	 przemogą.	
Ale	 jest	 to	 potęga	 inna	 od	
potęg	 światowych.	 Ponieważ	
opiera	 się	 na	 mocy	 Ducha,	
jest	taka	jak	działanie	Ducha:	
na	 pozór	 słaba,	 bezbronna,	
często	 ponosząca	 widoczne	
klęski,	 natomiast	 daleka	 od	
spektakularnych	 tryumfów.	
A	 więc	 cała	 siła	 Kościoła	
jest	 z	 Boga,	 a	 przejawia	 się	
ona przede wszystkim w 
świętości	 jego	 członków.	
Bo	 świętość	 jest	 darem.	 O	
własnych	siłach	można	zostać	
bohaterem,	zyskać	sławę,	ale	
świętość	 to	 coś	 innego,	 coś	
więcej	 i	 mniej:	 święty	 nie	
musi	 być	 bohaterem,	 w	 nim	
ma	objawiać	się	Bóg.	Święty	
jest	 dosłownie	 theoforos:	
niosący	 Boga.	 Świętując	
Zesłanie	 Ducha	 Świętego,	
wpatrujemy	się	w	Apostołów,	
odważnie	 wychodzących	
przed wieczernik, i odnawia-
my	 naszą	 ufność	 w	 to,	 że	
Jezus	 nie	 pozostawił	 nas	
samych	wobec	przeciwności	i	
zagrożeń	tego	świata,	ale,	tak	
jak	 powiedział,	 jest	 z	 nami	
w	 każdym	 dniu.	 To	 święto	
jednocześnie	 jest	 wezwani-
em do rachunku sumienia: 
czy,	 choć	 pielęgnuję	 w	 so-
bie	wiarę	i	miłość	do	Jezusa,	
nie	 pozwoliłem,	 aby	 moim	
życiem,	 a	 zwłaszcza	 życiem	
wiary,	rządził	lęk	i	nieufność.	
Inaczej	 mówiąc:	 czy	 nie	
przestałem	 wierzyć	 w	 obiet-
nice Jezusa o darze Ducha. 
Ojciec	 Święty	 dwadzieścia	
cztery lata temu na placu 
Zwycięstwa	 wielkim	 głosem	
modlił	się	za	naszą	Ojczyznę	
i	 wołał:	 „Niech	 zstąpi	 Duch	
Twój	 i	 odnowi	 oblicze	 zie-

Liturgia 
dziecięca 
W	 każdą	 pierwszą	
niedzielę	 miesiąca	 jest	
liturgia	 Mszy	 św.	 dla	
dzieci.	 Najbliższa	 Msza	
św.	 dla	 dzieci	 3	 czerwca	
o	 godz.	 4pm.	 Serdecznie	
zapraszamy	 do	 udziału	
wszystkie dzieci. 

mi.	 Tej	 ziemi!”.	 Nam	 zaś	
przypominał	 słowa	 Jezusa:	
„Nie	 lękajcie	 się!”.	 Gdy	
człowiek	 zaczyna	 wierzyć	
swoim	 lękom	 -	 zamyka	 się	
na	 działanie	 Ducha.	 Gdy,	
choć	 słaby	 i	 pełen	 obaw,	 jak	
Apostołowie	czuwa	w	wiecz-
erniku, Duch przychodzi.
Kościół	 żyje	 i	 umac-

nia	 się,	 gdy	 odważnie	 głosi	
Ewangelię,	 gdy	 wychodzi	
na	 zewnątrz,	 do	 tych,	 którzy	
z	 jakichkolwiek	 względów	
odrzucają	 lub	 ignorują	
przesłanie	Ewangelii.	Kościół	
chroni dziedzictwo wiary 
Ojców,	 nie	 przez	 trwożliwe	
wypatrywanie	 kolejnych	
zagrożeń	i	nieustanne	strasze-
nie nimi, ale wtedy, gdy 
wiarę	 tę	 wyznaje	 radośnie	 i	
odważnie.
Ilekroć	 zaczynamy	

patrzeć	 na	 otaczający	 nas	
świat	 jako	 na	 nieustanne	
zagrożenie,	 miejsce,	 gdzie	
pojawiają	 się	 ciągle	 nowe	
niebezpieczeństwa	dla	naszej	
wiary	 i	 moralności,	 ilekroć	
pozwalamy, aby naszymi uc-
zuciami,	myślami	i	decyzjami	
kierował	 lęk,	 ilekroć	 kieru-
jemy	 się	 chęcią	 odgrodze-
nia	 od	 zepsutego	 świata	 i	
zamknięcia	 się	 w	 gronie	
wybranych	 „czystych”,	
tylekroć	 sprzeniewierzamy	
się	 naszej	 wierze	 i	 stajemy	
się	 małoduszni,	 dosłownie:	
ludźmi	 małego	 ducha.	 A	
przecież	 jako	 chrześcijanie,	
ludzie	żyjący	w	mocy	Ducha,	
mamy	 dawać	 świadectwo:	
w	 tym	 również	 świadectwo	
odwagi	i	wielkoduszności.

Spowiedź i 
Msza św.
W	 każdą	 niedzielę	 ist-

nieje	 możliwość	 skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty	od	godz.	4:15pm.	
Zapraszamy	do	regularnej	
spowiedzi	 i	 do	 pełnego	
uczestnictwa we Mszy 
św.	o	godz.	5pm.	

Nie lękajcie się!

Sunday Mass Children’s Liturgy

Maj – Miesiąc 
Maryjny
Maj,	 miesiąc	 szczegól-

nie	 poświęcony	 Matce	
Najświętszej	 w	 naszej	
pięknej	 polskiej	 trady-
cji	 miesiąc	 ten	 pachnący	
wiosną	i	kwieciem	zawsze	
był	 czczony	 jako	 miesiąc	
poświęcony	 naszej	
Królowej.	 Dlatego	 nawet	
żyjąc	tutaj	na	emigracji	nie	
zapominajmy	 by	 uczcić	
Maryję	 odmawiając	 w	
naszych	 domach	 Litanię	
Loretańską	 ku	 Jej	 czci.	
Udekorujmy	 również	
Jej	 wizerunki	 w	 naszych	
domach	 jak	 to	 robią	 nasi	
rodacy w Polsce. Trudno 
tam	 znaleźć	 figurę	 czy	
przydrożną	 kapliczkę	
by	 nie	 było	 przy	 nich	
kwiatów	 dla	 Pani	 Niebi-
skiej.	 Niech	 ta	 więź	 z	
krajem	 ojczystym	 i	 naszą	
Polską	 Królową	 wleje	 w	
nasze	serca	źródło	Bożych	
łask,	 ukoi	 tęsknotę	 za	
Ojczyzną,	 a	Maryja	niech	
swą	 Matczyną	 opieką	
wyprasza	u	swojego	Syna,	
Boże	 błogosławieństwo	
dla	 każdej	 polskiej	 rodz-
iny	żyjącej	w	tym	kraju.	

Pierwsza
Komunia św. 
Pierwsza	 Komunia	 św.	

naszych Polskich dzieci 
będzie	w	tym	roku	3	czer-
wca	o	godz.	4:00pm.	Dzie-
ci,	 które	 po	 raz	 pierwszy	
będą	 przyjmowały	 Pana	
Jezusa do swoich serc 
to: Mateusz Derucki, Pi-
otr	 Dworak,	 Wiktor	 Gu-
towski, Oskar Horbac-
zek,	 Wiktoria	 Jakubczyk,	
Filip	 Jurczyszyn,	 Alicja	
Kujałowicz,	 Marcel	 Ku-
siak,	 Agata	 Maj,	 Oskar	
Nowak,	 Jakub	 Pakuła,	
Wiktor	 Pakuła,	 Zuzanna	
Pietrzyk, Daniel Sroka, 
Nadia	 Ścigany,	 Marcel	
Szlama,	 Czesław	 Tyl-
isz,	 Dawid	 Wolski,	 Maja	
Zachariasz.	 Pamiętajmy	
o nich w naszych modlit-
wach. 

Church flowers

WyWyrazy 
wdzięczności
Nasze	międzynarodowe	

party	11	maja	to	wspaniały	
sukces	 naszych	 parafial-
nych	 wspólnot	 wewnątrz	
Parafii.	W	miniony	piątek	
można	 było	 to	 zauważyć,	
że	 nie	 tylko	 potrafimy	
wspólnie	 się	 modlić,	 ale	
także	 w	 radości	 ducha	
celebrować	 jedność	 jako	
wielka	 rodzina	 parafialna.	
Gorące	 podziękowania	
dla	 wszystkich,	 którzy	
uczestniczyli	 z	 naszej	
polskiej	 wspólnoty.	 Szc-
zególne	 podziękowania	
dla	wszystkich	Pań,	 które	
przygotowały	 nasze	 re-
gionalne potrawy i wyp-
ieki.	 Dziękuję	 w	 imieniu	
własnym	 i	 wspólnoty	 sz-
kockiej	naszym	dzieciom,	
a	 szczególnie	 „Chórowi	
dziecięcemu”	 i	 wszyst-
kim muzykom , oraz Pani 
Magdzie	 Dubanowskiej	
za	 oprawę	 muzyczną.	
Nasza	 wdzięczność	 nie	
ma	 słów!	 Słowa	 uzna-
nia	 i	 szczególnej	 również	
wdzięczności	 kieruję	 pod	
adresem wszystkich Pol-
skich Harcerzy na czele z 
Panią	 Kasią	 Długołęcką.	
Byliście	naprawdę	cudow-
ni	pod	każdym	względem,	
a za doprowadzenie holu 
do	 porządku	 dodatkowe	
„Dziękuję!”	 Dziękuję	
Pani	 Violi	 Malon,	 która	
spędziła	 wiele	 godzin	
ażeby	 to	 wszystko	mogło	
funkcjonować	 przed,	 w	
trakcie i po spotkaniu. 
Dziękuję	Wam	wszystkim,	
którzy	 uczestniczyliście	
i	 swoją	 obecnością	
ubogacaliście	 tę	 jakże	
jednoczącą	nas	wspólnotę	
św.	 Jana	 Chrzciciela.	
Wszystkim	 razem	 i	
każdemu	z	osobna	Serdec-
zne	Bóg	zapłać!!!	

Msza św. 
pierwszo-
komunijna
Pragnę	przypomnieć,	że	

Msza	św.	w	niedzielę	3	cz-
erwca	będzie	o	godz.	4pm,	
czyli	o	godzinę	wcześniej	
niż	 zwykle	 ze	 względu	
na	 Pierwszą	 Komunię	
naszych dzieci.  

Thank you

4pm Polish Sunday Mass 
next week



Collections
Last	 Sunday’s	 in-

come was: Collec-
tion	 -	 £1448.84;	 Vo-
tive	 Candles	 -	 £110.67;	
Papers	 £17.01;	 Shop:														
£30.00;	 SCIAF	 -	 £10;	
Quiz	 Night	 -	 £20.00	
and Special Collection - 
£745.92

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

There  are Hospital Visit Request Cards available at the back of the church - and pens.

Please complete the card and hand it to a Pass Keeper 

Children’s 
Liturgy
Our	 Children’s	 Litur-

gy continues at the 9am 
Mass on Sundays. 

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meeting - Tues-
day	5th	June	Euan	McAr-
thur	will	be	giving	a	talk	
on the Apostolate of the 
Seas.	We	extend	a	warm	
welcome to the whole 
parish	for	this	very	inter-
esting, worthwhile work.

All bookings for the Church Hall, 
and rooms, should be made using 
the dedicated phone line:

07549 605007 
Preferably send a text - or leave a 
message on voicemail

Please remember to leave 
a name and phone number.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays from 
12-1pm.	All	welcome	for	
soup and a roll.

Italian 
Association

Rosary in Italian will 
be recited during May at 
2pm	on	Saturdays.

Outstanding payments 
for the trip to the Italian 
Chapel on Orkney are 
due	by	Friday	1st	June	-	
the	cost	is	£299.	There	is	
a waiting list for standby 
places - so please pay 
promptly.

Italian classes continue 
from	 Saturday	 5th	 May	
from	4.15-6.15pm.	

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for	 Our	 Lady’s	 Church	
Hall rescheduled to 7pm, 
Thursday	19th	April	-	ex-
isting	tickets	still	valid.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish Library

Borrow from our 
extensive collection 

Ordination to the Priesthood
  Andrew Marshall

     7pm,	Thursday	28th	June
	St	Andrew’s	Cathedral,	Dundee

  Please add your name to the list at the back 
of the Church if you would like to attend. 

If there is enough interest we may be able 
to arrange for a bus from the parish

Our Lady’s 
UCM events
Our	 Lady’s	 UCM	 is	

having	 a	 Bingo	 Tea	 on	
Monday	 21st	 of	 May	 at	
7pm to be held in the Le-
tham Community Centre 
£1	entry	-	bring	your	own	
cup. 
Our	 Lady’s	 UCM	 are	

having	a	talk	from	Wilma	
from	Kinross	re	her	visit	
to the Sisters of St. Tere-
sa of Calcutta. This is on 
the	30th	May	 in	our	La-
dy’s	church	at	7pm.	Our	
Lady’s	UCM	would	 like	
to	 invite	 	 St.	 John’s	 and	
St	Mary	Magdalene’s	 to	
this too.

Ecumenical 
Treasure Hunt

‘Meet 
your Holy 

Neighbour’ 

1-4pm 
Sunday 

27th May 

Pick up a 
leaflet and map 
from the back 
of the church

Nightfever
- cancelled

There will be no more 
Night	Fever	evening	un-
til the Autumn.

Invitation to homes of prayer

Representatives of every deanery in the diocese attended last Sunday’s Holy 
Hour and Prayer for Families at St Andrew’s Cathedral in Dundee. Pilgrim Stat-
ues of Our Lady of Fatima were blessed and one has been brought to St John’s, 
Perth where it will be taken from home to home so that families and friends can 
gather together to recite the Rosary. The Statue will stay with each family from 
one Monday until the following Monday, and the Rosary will be recited daily.

If you would like to host a visit, please see the notice at the back of the church 
and add your name to the list.
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An	authentic	faith	–	which	is	never	com-
fortable or completely personal – always 
involves	a	deep	desire	to	change	the	world,	
to	transmit	values,	to	leave	this	earth	some-
how	better	that	we	found	it.	We	love	this	
magnificent	planet	on	which	God	has	put	us,	
and	we	love	the	human	family	which	dwells	
here, with all its tragedies and struggles.

Pope	Francis,	Evangelii	Gaudium,	para 183

KEEP IN TOUCH GROUP INVITES YOU TO
 

Candlelit 
ROSARY

ITALIAN ASSOCIATION

Bingo Tea 
in aid of Mukuru Street Children, 

Mary’s Meals and club funds

Monday 21st May
 Eyes down at 7.30pm

St	John’s	Church	Hall
Tickets	£1-	from	members

Tickets	purchased	for	last	month’s	
cancelled	Bingo	are	still	valid

7pm 
Thursday 31st May 
St John's RC Church

Melville Street, Perth

ST	JOHN	THE	BAPTIST’S	CHURCH

Annual Parish 
Barbecue
with music
Friday 22nd June

St	John’s	Church	Hall

Tickets	£5	-	children	free
Available from the Church Shop or members of the KIT Team

Grateful thanks from Mgr Drysdale, 
Fr Bogdan and Deacon Len to all the 
organisers	 and	 everybody	 who	 con-
tributed in any way to the success of 
the International Party, and to all who 
attended.	 It	was	really	a	very	 interna-
tional	 evening	 with	 guests,	 children	
and young people from Lithuania, 

New Zealand, Malta, Poland, India, the 
Philippines and Scotland entertaining 
us so well. The food was up to its usual 
high standard and the music  at both 
the Mass and the party was particularly 
vibrantly	and	engagingly	performed.	A	
very	pleasant	evening	was	had	by	all,	
made successful by all your hard work.

Thank you, Dziękuję, Salamat,           ,
Dėkoju, Grazzi, Tapadh leat


