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Trinity Sunday
Year B

27th May 2018

“Make disciples of all the nations. Baptise them in the name ‘of the Father, and of the Son, 
and of the Holy Spirit.’ “ —Matthew 28:19 Teas after the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Happy the people 
 the Lord has chosen as his own.
Gospel Acclamation 
 Glory be to the Father, 
 and to the Son, 
 and to the Holy Spirit, 
 the God who is, who was, 
 and who is to come.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Tommy Colleran, 
John  Devine, William  
McInerney, Marguerite  
Callaghan, Hebbie  Gray, 
Madge  Connaghan, John  
Woods, Peter  Fox, Liz  
McLinden, Zita  Mac-
donald and Betty  Gillan 
and for all whose anni-
versaries occur 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)

A THREE-DIMENSIONAL LIFE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

As Christians, we 
not only believe 
in Three Persons 

in one God, but are bap-
tized into, immersed into 
these Three Persons (Mt 
28:19). When we wake 
up in the morning, the 
first word on our lips is in 
praise of the name of Je-
sus. Because Jesus is the 
only Way to the Father (Jn 
14:6), we soon are thank-
ing the Father for giving 
us another day, provid-
ing breakfast for us, and 
creating us. Because the 
Father and Jesus give the 
Holy Spirit (Jn 15:26), 
before long the Spirit 
cries out in our hearts 
“Abba,” that is, “Father,” 
(Rm 8:15) and “Jesus is 
Lord” (1 Cor 12:3). We 
pray to the Father through 
the Son and in the Spirit. 
We worship the Father 
and the Son in Spirit and 
truth (Jn 4:24). As Chris-
tians, we live each day in 
a crossfire of Trinitarian 
love.

The Father speaks the 
eternal Word, Who is Je-
sus (Jn 1:1, 14), Whose 
words are Spirit and life 
(Jn 6:63). And we wel-
come this Word in our 
hearts (Jas 1:21). The Fa-
ther speaks the Truth; Je-
sus is the Truth (Jn 14:6); 
“the Spirit is Truth” (1 
Jn 5:6). And we live and 
speak the truth in love 
(Eph 4:15). God is Love 

(1 Jn 4:16). The Father 
and the Son eternally love 
Each Other, and the eter-
nal Fruit of this love is the 
Spirit. We live in this love 
(Jn 15:10). We live in the 
Trinity and the Trinity in 
us (see Jn 6:56; 14:17; 
14:23). To us Christians, 
life means the Father, the 
Son, and the Holy Spirit 
(see Phil 1:21).

ROSARY

Monday at 6.30pm
in honour of Our Lady

In God’s 
Image 
Following complete 
acceptance of the 
recommendations of 
the  McLellan  Com-
mission,  the  Bishops  
of  Scotland  have  de-
creed  that  the  new 
safeguarding policy, 
‘In God’s Image’ will 
be normative for all 
dioceses. Bishop Ste-
phen  recently  signed  
a  decree  stating  that  
from  21st  May  the  
new  document will 
come   into   force.      
Leaflets will be avail-
able   giving  more 
information about  
the  new  procedures.  
The  leaflet  can  be  
downloaded  from  the 
Bishops Conference 
of Scotland website:  
www.bcos.org.uk  (un-
der  the  Safeguarding  
tab) - and more infor-
mation can be found 
at www.scsafeguard-
ing.org.uk
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

W czwartek 
– Święto Nawiedzenia Najświętsze Maryi Panny. 

W piątek 
– Wspomnienie św. Justyna, męczennika. 

W niedzielę 
– Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało). 
 

Zapewne wielu z nas 
przeżyło odwiedziny ta-
jemniczych gości, którzy 
pukając do naszych dr-
zwi, chcieli porozmawiać o 
Bogu, trzymając Biblię pod 
pachą. Tak, to świadkowie 
Jehowy. Osobiście myślę, że 
ich wizyta jest oskarżeniem 
naszej gnuśności i za-
niedbania dwóch pod-
stawowych obowiązków 
chrześcijańskich: poznania 
Boga w Biblii i ewange-
lizowania. Minęły już te 
czasy, kiedy dzieci na uli-
cach Konstantynopola kłóciły 
się o to, czy Jezus Chrystus 
jest współ-istotny, czy ty-
lko współ-podobny. Wielu 
chrześcijan nie potrafiłoby 
dziś nic powiedzieć o tajem-
nicy Trójcy Świętej. Fragment 
z Ewangelii Mateusza jest 
wspaniałym świadectwem 
wiary pierwszych uczniów 
Jezusa w Trójcę Świętą. Na 
odmienność i jednocześnie 
równość Osób Boskich w tym 
tekście wskazuje ustawienie 
ich na tym samym poziomie, 
ale osobno. Nikt nie jest równy 

Sunday Reflection

Bogu, tylko On sam w innych 
osobach. Ojciec i Syn są na 
pewno rozróżnialni, a dodat-
kowo w tym samym szeregu 
zapisano Ducha Świętego. 
Chrzest ma być udzielany 
w Imię, a nie w imiona. 
Jedno Imię, czyli jeden Bóg, 
ale jednocześnie Trzech na 
tym samym poziomie. Cała 
Trójca wykonuje działanie, 
które przynależy tylko Bogu. 
Chrzest, który jest dziełem 
Trójcy, daje nam uwolnienie 
z grzechów, uświęca nas, 
czyni nas dziećmi Boga, a te 
czynności są dziełem jedynie 
Boga! Gdy Jezus odpuszczał 
grzechy uzdrowionemu par-
alitykowi, uczeni w Piśmie, 
a więc znawcy przedmiotu, 
pomyśleli: „Czemu On tak 
mówi? On bluźni. Któż może 
odpuszczać grzechy, prócz 
jednego Boga?” (Mk 2,7). 
Żydzi, doskonale rozumie-
li, co Jezus chciał przez to 
powiedzieć. „Dlatego więc 
usiłowali Żydzi tym bardziej 
Go zabić, bo nie tylko nie 
zachowywał szabatu, ale 
nadto Boga nazywał swoim 

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. 

Ojcem, czyniąc się równym 
Bogu” (J 5,18). Jezus nie 
zaprzeczył Żydom, że tak 
właśnie jest. On naprawdę 
czynił się równym Bogu, 
nazywając Go swoim Ojcem! 
Jeśli się czynił równym Bogu, 
to albo jest Bogiem, albo 
bluźniercą. Wiemy z his-
torii, że ówcześni decydenci 
religijni wybrali tę drugą 
możliwość i uznali Jezusa 
za bluźniercę. W innym wy-
padku nie ośmieliliby się 
ukrzyżować Jezusa. Został 
ukrzyżowany, ponieważ nig-
dy nie zaprzeczył, że jest Bo-
giem, a szczególnie na sądzie 
Kajfasza. Podobnie rzecz 
się ma z Duchem Świętym. 
On nie występuje jako jakaś 
„dusza Ojca” lub „dusza 
Syna”, czy też bezosobowa 
moc, tylko jako samodzielna 
Osoba. A jednak jest tym 
samym Bogiem, co Ojciec i 
Syn! „Lecz gdy przyjdzie On, 
Duch Prawdy, nauczy was 
wszelkiej prawdy” (J 16, 13). 
Teologia mówi, że Ojciec nie 
pochodzi od nikogo, Syn po-
chodzi od Ojca przez prawdzi-
we zrodzenie, Duch od Ojca i 
Syna. Duch Święty, mówiąc o 
sobie „Ja”, jest Osobą, a nie 
jest jakimś bezosobowym du-
chowym tchnieniem: „Kiedy 
Piotr rozmyślał jeszcze nad 
widzeniem, powiedział do 
niego Duch: Poszukuje cię 
trzech ludzi. Zejdź więc i 
idź z nimi bez wahania, bo 
Ja ich posłałem” (10,19–20). 
Nie musimy być wybitnymi 
znawcami dogmatyki, ale 
wystarczy nam znać choćby 
tyle, ile dziś poznaliśmy, 
by nie tylko zamknąć dr-
zwi przed świadkami ducha 
kłamstwa, ale i zamknąć 
im usta, by nie fałszowali 
prawdy!

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. 

W Imię 
Ojca i 
Syna 
i Ducha 
Świętego

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

Parafialne BBQ
Serdecznie zapraszamy 

na nasze doroczne parafialne 
BBQ w piątek 22 czerwca 
do holu parafialnego. Bilety 
dla dorosłych po 5 funtów, a 
dla dzieci za darmo. Całość 
imprezy będzie w oprawie 
muzycznej i miłej rodzinnej 
atmosferze. Zapraszamy!!!

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.   

Parish Barbecue

4pm Polish Sunday Mass 
next week

Humor na 
niedzielę

Wywiad z bacą:
- “Baco, jak wygląda 

wasz dzień pracy?”
- “Rano wyprowadzam 

owce, wyciągam flaszkę i 
piję...”

- “Baco, ten wywiad 
będą czytać dzieci. 
Zamiast flaszka mówcie 
książka.”

- “Dobra. Rano 
wyprowadzam owce, 
wyciągam książkę i 
czytam. W południe pr-
zychodzi Jędrek ze swoją 
książką i razem czytamy 
jego książkę. Po południu 
idziemy do księgarni i ku-
pujemy dwie książki, które 
czytamy do wieczora. A 
wieczorem idziemy do 
Franka i tam czytamy jego 
rękopisy.”



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collec-
tion - £1423.21; Vo-
tive Candles - £92.13; 
Papers £8.90; Shop:              
£30.00; SCIAF - £2 and 
Special Collection - £10.

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 members are in-
vited to join Our Lady’s 
UCM, Letham for an 
evening with Wilma 
Carragher talking on her 
visit to  the Sisters of 
Mother Teresa in Calcut-
ta. Wednesday 30th May 
at 7pm.

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

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. 

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

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.

First Communion 
Sunday

This will be celebrat-
ed next Sunday at 1pm. 
Please remember all the 
children in your prayers 
as they are given the 
great gift of the Eucha-
rist.

Dunkeld News
Copies of the new edi-

tion of Dunkeld News, 
Bishop Stepphen’s dioc-
esan newsletter will be 
available next Sunday.

ESOL/Nauka 
Angielskiego

There is a possibil-
ity of creating an ESOL 
group (Learning English) 
in the parish. It would be 
inclusive of all groups 
wishing to learn English. 

Classes would most 
likely take place in North 
Inch Campus but an ini-
tial meeting may be held 
in St John’s Church Hall 
(subject to availability). 
The tutor is from Perth 
and Kinross Council.

For more info contact 
DMarciniec@pkc.gov.uk  
mob 07821768831
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All must consider it their sacred duty to 
count social obligations among their chief 
duties today and observe them as such. For 
the more closely the world comes together, 
the more widely do people’s obligations 
transcend particular groups and extend to 
the whole world. …under the necessary help 
of divine grace, there will arise a generation 
of new women and men, the moulders of a 
new humanity.

Gaudium et Spes, para 30

KEEP IN TOUCH GROUP INVITES YOU TO
 

Candlelit 
ROSARY

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

DAY FOR LIFE
There will be a special collection next weekend at the 

request of the Bishops of Scotland.  The Bishops have asked 
that we pray for the fostering, protection and defence of all 

human life at all its stages from conception until natural 
death intervenes. This collection helps many groups who 

work for the dignity of life and the protection of vulnerable 
children and adults,  remembering also the evil of human 

trafficking and many other abuses of human dignity.

CORPUS CHRISTI PROCESSION

Sunday, 3rd June at 3pm 
in the grounds of the Diocesan Centre 

in the Chapel and in the Grounds 
at Lawside Convent, Lawside Road,

Dundee, DD3 6XY

Adoration, Procession, Homily and Benediction 
with devotions to the Blessed Sacrament

Ecumenical Treasure Hunt

‘Meet your 
Holy Neighbour’ 

TODAY 
1-4pm, Sunday 

27th May 

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


