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Corpus Christi
Year B

3rd June 2018

“This is the blood of the covenant.” —Exodus 24:8 Teas after the 11am 
Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 The cup of salvation I will raise; 
 I will call on the Lord’s name. 
Gospel Acclamation 
  I am the living bread 
 which has come down from heaven,  
 says the Lord. 
 Anyone who eats this bread 
 will live for ever.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
soul of Maggie Canning 
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)

The Body and Blood of Christ

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The Last Supper was 
held in seclusion 
under the threat of 

persecution. 
To keep away those 

who might disrupt the 
Last Supper, Jesus ar-

ranged for a divine com-
bination of circumstances 
— a man carrying a water 
jar was the unsuspect-
ing guide to the home 
in which the Last Sup-
per was to be eaten (Mk 

14:13ff).
Throughout the history 

of the Church, there has 
been persecution facing 
those who worship Jesus 
in Holy Mass. 

When persecuted in 
Rome, the early Church 
held Mass deep in the 
catacombs under the city. 
People were martyred if 
caught at these Masses. 

Some Catholics in 
China walk thirty miles 
to receive the Eucharist. 
If caught, they risk being 
put to death. 

In Scotland during the 
persecution of Catholics, 
priests were hidden inside 
the walls of houses. 

Masses were held in se-
cret rooms. Many people 

IN GOD’S 
IMAGE 

www.scsafeguarding.
org.uk

who attended were caught 
and brutally martyred.

In many other coun-
tries of the world, we are 
at present able to attend 
Mass and receive the 
Eucharist freely, at least 
at the time of this writing. 

Attacks on religious 
freedom and the Catholic 
Church may be a portent 
of persecution to come.

Jesus gave His life, that 
is, His Body and Blood, 
so that we could receive 
Him in the Eucharist. 

If you knew you could 
be killed walking into the 
door of Church today, 
would you still risk your 
life to receive His Body 
and Blood?
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy: 

We wtorek 
– Wspomnienie św. 
Bonifacego, biskupa i 
męczennika.  

W piątek 
– Uroczystość 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

W sobotę 
– Święto św. Columba, 
opata.  

 

Pamiątkę ustanowienia 
Najświętszego Sakramentu 
obchodzi Kościół właściwie 
w Wielki Czwartek. Wów-
czas koncentruje się na Eu-
charystii jako na pamiątce 
śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa oraz na 
zapowiadanej przez Jezusa 
ofierze. Uroczystość Bożego 
Ciała skupia nas na Eucha-
rystii jako uczcie i trwałej 
obecności w Najświętszym 
Sakramencie. Od XIII wieku 
Kościół obchodzi osobne 
święto Bożego Ciała, aby za 
ten dar niezwykły Chrystu-
sowi w odpowiednio uroc-
zysty sposób podziękować. 
Inicjatorką ustanowienia 
dzisiejszego święta była 
św. Julianna z Cornillon 

Sunday Reflection

(1193-1258). W roku 1245 
doznała objawień, w których 
Chrystus żądał ustanowie-
nia osobnego święta ku czci 
Najświętszej Eucharystii. Pan 
Jezus wyznaczył sobie nawet 
dzień uroczystości Bożego 
Ciała - czwartek po niedzieli 
Świętej Trójcy. W 1246 roku 
odbyła się pierwsza procesja 
eucharystyczna, a w 1264 
roku uroczystość Bożego 
Ciała wprowadził do Rzymu 
papież Urban IV. Ewangelia 
przypomina nam cudowne 
rozmnożenie chleba dla 
tłumów oraz słowa Jezusa 
skierowane do uczniów: „Wy 
dajcie im jeść”. Wezwanie 
to pozostaje aktualne i w 
naszych czasach. Zbawiciel 
przychodzi do ludzi, by 
zaspokoić głód miłości, głód 
prawdy, głód braterstwa, głód 
zwycięstwa nad śmiercią. To 
zobowiązuje nas wszystkich 
do tego, abyśmy często i w 
sposób godny przyjmowali 
Komunię Świętą i stawali 
się „dobrzy jak chleb” dla 
tych, z którymi utożsamia się 
Chrystus. Chodzi szczegól-
nie o cierpiących i opuszc-
zonych. Komunia łączy nas 
zarówno z Chrystusem, jak 
również z braćmi i siostrami. 
„Chleb, który łamiemy, czyż 
nie jest udziałem w Ciele Liturgia 

dziecięca 
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla 
dzieci. Dzisiaj 3 czer-
wca mamy ostatnią Mszę 
św. dla dzieci przed 
zbliżającymi się wakac-
jami. Następna Msza św.  
będzie we wrześniu. 

Chrystusa? Ponieważ jeden 
jest chleb, przeto my, lic-
zni, tworzymy jedno Ciało. 
Wszyscy bowiem bierzemy z 
tego samego chleba”. Chrys-
tus jest jeden; jedno jest też 
Jego Ciało. Skutkiem zaś 
udziału w łamaniu chleba 
staje się jedność wyznaw-
ców Chrystusa. W Eucha-
rystii Jezus oddaje Ojcu w 
imieniu wszystkich ludzi 
swoją bezgraniczną miłość. 
Nie jest to już tylko obrzęd, 
ale znak nieskończonej 
miłości. Ta miłość musi 
rodzić życie. Dlatego Jezus 
zmartwychwstaje i ożywia 
tych, którzy Go przyjmują. 
Dziś, kiedy przyszliśmy, 
by wyznać naszą wiarę w 
realną obecność Chrystusa 
w Eucharystii, warto zadać 
sobie kilka pytań: czy wierzę 
w obecność Chrystusa pod 
postaciami Chleba i Wina? 
Jaka relacja łączy mnie z Je-
zusem? Jak często karmię się 
Komunią, pokarmem pielgr-
zymów w drodze, który daje 
nieśmiertelność? Przecież 
od sposobu naszego udziału 
w Eucharystii zależy jakość 
naszych relacji nie tylko z 
Bogiem, ale także z naszymi 
bliźnimi. To w Niej Chrys-
tus spełnia swoją zapowiedź 
paschalną: „Jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata”. Pragnie, 
aby każdy z nas dostrzegł 
Jego żywą obecność, a zgro-
madzenie eucharystyczne 
przeżywać jako osobowe 
spotkania z Nim – w Nim 
zaś z każdym istniejącym 
człowiekiem.

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 uc-
zestnictwa we Mszy św. o 
godz. 5pm. 

Być dobrym jak chleb

Sunday Mass
Children’s Liturgy

Miesiąc Czerwiec
Miesiąc czerwiec, 

który rozpoczęliśmy to 
kolejny miesiąc, który 
w naszej polskiej trady-
cji jest zakorzeniony 
jako miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Jest to szc-
zególny czas w którym 
dziękujemy Bożemu Ser-
cu za wszystkie Pierwsze 
Komunie naszych dzieci, 
za przyjęte Sakramenty 
Bierzmowania naszej 
młodzieży, za Sakramen-
ty Kapłaństwa udzielone 
naszym diakonom i za 
wiele innych łask, których 
Serce Jezusowe nieustan-
nie udziela nam i naszym 
rodzinom. Nie zapomi-
najmy o darze naszej 
wdzięczności i odmawia-
jmy w tym pięknym 
miesiącu Litanie ku czci 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa wynagradzając 
wszystkie zniewagi i 
oziębłość, której doznaje 
od grzesznej ludzkości. 
Serce Jezusa, hojne dla 
wszystkich, którzy Cię 
wzywają – módl się za 
nami!  

Pierwsza
Komunia św. 

Składamy nasze gratu-
lacje i wyrazy uznania dla 
wszystkich dzieci naszej 
parafii, które dzisiaj po 
raz pierwszy przystąpiły 
do Stołu Pańskiego i 
przyjęły Pana Jezusa do 
swoich serc. Na polskiej 
Mszy św. pierwszy raz do 
Komunii św. przystąpili: 
Piotr Dworak, Wiktor 
Gutowski, Oskar Hor-
baczek, Filip Jurczyszyn, 
Alicja Kujałowicz, Oskar 
Nowak, Jakub Pakuła, 
Wiktor Pakuła, Zuzanna 
Pietrzyk, Daniel Sroka, 
Nadia Ścigany, Mar-
cel Szlama, Czesław 
Tylisz i Dawid Wol-
ski. Pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach.

Month of June

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!!!

Parish Barbecue

Dekorowanie 
kościoła

W imieniu całej wspól-
noty parafialnej św. 
Jana Chrzciciela pragnę 
wyrazić podziękowanie i 
wdzięczność wszystkim 
naszym Paniom, które w 
miesiącu maju dekorowały 
naszą świątynie. A są to 
Panie: Teresa Jabłońska, 
Marlena i Elżbieta Sza-
fran, Ela Pokora, Sylwia 
Krużyńska, Małgorzata 
Wypasek, Magdalena 
Zawistowska, Renata 
Król i Magdalena Kra-
kowiak. Dziękuję również 
tym Rodzinom, które 
pokryły w całości lub w 
dużej mierze koszty za 
kwiaty: Państwo Królow-
ie, Państwo Wypasek i 
Państwo Zawistowscy. 
Niech Pan Bóg wyna-
grodzi Waszą dobroć 
i życzliwość. Wszyst-
kie ołtarze wyglądały cu-
downie i to jest zawsze 
naszą Polską wizytówką. 
Dziękuje także tym 
wszystkim, którzy złożyli 
swoje ofiary podczas 
składki przy wyjściu z 
kościoła w kwietniu. 
Nasza Polska wspólnota 
po raz drugi w tym roku 
będzie dekorować kościół 
w miesiącu październiku.

Koncert Chóru 
Dziecięcego

Chór dziecięcy 
“Śpiewające Aniołki” 
zaprasza na koncert 17 cz-
erwca 2018 r. bezpośrednio 
po Mszy polskiej do holu 
parafialnego. Będzie dużo 
śpiewania, tańca i świetnej 
zabawy dla najmnie-
jszych i dla tych trochę 
większych. W podziekow-
aniu za Wasze wsparcie i 
dobre słowo chcielibyśmy 
uraczyć Was świetną 
muzyką i podnieść razem 
z Wami dach kościoła, aby 
trafić wprost do Pana Boga 
naszymi głosami i sercami. 
Serdecznie zapraszamy!

Children’s Concert

Thank you



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1414.80; Votive Can-
dles - £78.74; Papers 
£11.19; Shop:              £30; 
SCIAF - £10 and Hall 
Rent - £40.

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

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 
on Saturdays 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

AGM Report
A copy of the Report 

of the parish AGM has 
been placed  on the no-
tice board at the back of 
the church

Invitation to homes of prayer

Representatives of every deanery in the diocese attended laHoly 
Hour and Prayer for Families at St Andrew’s Cathedral in Dundee. 
Pilgrim Statues 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.

Please pray for the 
children who will 
receive their First 

Commmunion 
today - and for 
their families

Dunkeld News
Copies of the new edi-

tion of Dunkeld News, 
Bishop Stephen’s dioc-
esan newsletter are avail-
able today - FREE. 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

Thanks
Thanks to the mem-

bers of the Keep in 
Touch Group and all who 
worked hard to create a 
prayerful Candlelit Par-
ish Rosary this week.
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These fundamental duties can be summa-
rized this way: basic justice demands the 
establishment of minimum levels of partici-
pation in the life of the human community 
for all persons. The ultimate injustice is for 
a person or group to be treated actively or 
abandoned passively as if they were non-
members of the human race. To treat people 
this way is effectively to say they simply do 
not count as human beings.

US Conference of Catholic Bishops, 
Economic Justice for All, para 77

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

ITALIAN ASSOCIATION

Feast of the 
Sacred Heart

7pm, 8th June
in St John the Baptist’s RC Church

Celebrant
Bishop Stephen Robson

All parishioners welcome

ITALIAN ASSOCIATION

Annual 
General Meeting

1pm, 30th June
followed at 2pm by Holy Mass 

in Italianin St John’s

Celebrant
Mgr Aldo Angelosanto

All parishioners welcome


