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5th Sunday of Ordinary Time
Year C

10th February 2019

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of those who have 
died recently and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

Recently dead: Eliza-
beth Roberston, Gerard 
Kerrigan,  Lynn Leasek, 
Brian Halliday and Jack 
O’Donnell

Anniversaries: El-
len Wylupek, Annette 
Ogilvie, Eileen Robert-
son, Margaret Small and 
Geoffrey Morrit.

Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
& following 10am Mass

on Saturdays

 4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

or as announced

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 Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

My dear Sisters and Brothers in Christ

All of us have to face transitions in life, 
and it is often difficult for us to man-
age them. Today’s scriptures present 

us with three people in transition: Isaiah, who 
is moving from a court official to a prophet of 
God; Paul, who is moving from one who perse-
cutes the Church to one of its greatest apostles; 
and Peter who is moving from catching fish 
to catching people. These transitions were in 
many ways exciting and attractive. But we can 
also be sure that there was doubt and fear. 

Like St Peter, we are 
invited to see the transi-
tions in our life as call-
ings. When we must 
face something new, ei-
ther because of our own 
choice or because it is 
forced upon us, people 
of faith understand that 
the new challenge is 
connected to a God who 
loves us. A new job, a 
changed financial situ-
ation, the loss of some-
one we love in death 
are not simply random 
events we must endure. 

St Peter, in today’s 
Gospel, gives us an ex-
ample to follow. Peter 
sees the transition in 
his life as a calling. His 
move from catching fish 
to catching people is not 
simply a change he must 
negotiate. It is a response 
to a request by someone 
he trusts. And Peter trusts 
Jesus. Even though he 
had fished all night long 
without catching any-
thing, when Jesus asks 
him to lower the nets yet 
again, he does so.

Time for a change

They are changes that 
God asks us to face and 
the one who calls us can 
be trusted. The one who 
calls us will not forget us. 
The one who asks us to 
lower our nets will give 

us the strength to pull 
them up again. We might 
not catch as many fish as 
Peter, but faith tells us 
that our nets will not be 
empty.

Canon Mulholland This week
Thursday 
12th February 
10am Funeral Mass for 
Elizabeth Robertson

Please note 
Saturday Vigil Mass 
(the anticipated 
Mass of Sunday) 
changed from 
6.30pm to 4pm 

Eucharistic Adoration is an extension of 
Mass and Pope Francis is calling Catholics to 
embrace this devotion, as never before, in these 
unsettled times. Come, spend time in quiet reflec-
tion before the Living Presence of Our Lord and 
Saviour on Tuesday evening from 6-7pm. This is 
a very private and intimate form of prayer. Stop 
in and spend some time in quiet prayer.

Adoration - is the first attitude of man 
acknowledging that he is a creature before his 
Creator. It exalts the greatness of the Lord who 
made us and the almighty power of the Saviour 
who sets us free from evil. Adoration is homage 
of the spirit to the “King of Glory,” respectful si-
lence in the presence of the “ever greater” God. 
Adoration of the thrice-holy and sovereign God 
of love blends with humility and gives assurance 
to our supplications. 

– Catechism of the Catholic Church, no. 2628

Bishop Robson’s 
40th Anniversary

Bishop Robson is soon to celebrate the 40th an-
niversary of his Sacred Ordination to the Priest-
hood. There will be an extra-ordinary second 
collection on the weekend of 23/24 February. 
Monies donated will go towards a presentation to 
the Bishop on our behalf, in gratitude for his min-
istry. Any gifts donated by cheque should be writ-
ten out to St John the Baptist Catholic Church. 

Thank you for your kindness and generos-
ity. Tickets have been allocated to the parish for 
the Anniversary Mass on Friday 15th March at 
7.00pm in the Cathedral. If you would like to at-
tend, please speak to Canon Mulholland.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday Reflection

Za każdym razem, kiedy 
czytam tę historię o połowie 
na głębokiej wodzie, 
wyławiam coraz głębsze 
treści. W tym samym 
miejscu, gdzie Szymon 
doznał porażki, przeżył 
zwycięstwo, ponieważ był 
posłuszny słowu Bożemu. 
Ale na tym nie koniec. 
Kiedy wyciągnęli już sieci 
na brzeg, Jezus kazał im 
wszystko porzucić. Po 
co trudzić się kilka god-
zin z połowem, potem 
ciągnąć ze wszystkich sił 
sieć do brzegu, ryzykować 
zatonięcie łodzi, po czym 
wszystko porzucić? Mogli 
doprawdy poczuć rozc-
zarowanie lub wybuchnąć 
pretensją do Jezusa. Ale 
nic takiego nie odnotowała 
Ewangelia. Podziwiam ich 
posłuszeństwo. Zapewne 
wielu chrześcijan trudzi 
się, by czegoś w życiu się 
dorobić, założyć idealną 
rodzinę, dostać się na stu-
dia, wyjechać za granicę, 
zrealizować powołanie, 
spełnić marzenia i odnieść 
sukces. Po pewnym cza-
sie wszystko tracimy i 
nic nie pozostaje. Czy 
mamy wtedy taką zgodę 
jak Apostołowie? Zgodę 
na sukces i zgodę na 
utratę? Żeby zrobić krok 
do przodu, trzeba oderwać 
nogę od pozycji, którą już 
zdobyliśmy. Bywają takie 
etapy w naszym życiu, 
które wydają się być 
kompletną ruiną, ale to ty-
lko krok do przodu. Kiedy 
tracisz wszystko, możesz 

zyskać więcej niż wszyst-
ko. Zyskać samego Boga! 
Kiedy Szymon i jego to-
warzysze porzucili sieci z 
rybami, ruszyli za Jezusem. 
To był ostatni wiersz tego 
fragmentu, ale pierwszy 
krok w nieznane z Bogiem. 
Najwięcej prawdziwych 
nawróceń dokonuje się wt-
edy, gdy to, co było naszym 
dotychczasowym „łupem”, 
nagle tracimy. Z naszych 
dłoni wymyka się pow-
odzenie, jak śliska ryba. 
Ileż razy straciliśmy sens 
życia, cel życia, wartość 
życia, cały dorobek? Co 
wtedy? Odsłania się coś 
wspanialszego, cel nadpr-
zyrodzony, wartość nie z tej 
ziemi, sens ponad wszelkie 
sensy! Tekst grecki użył w 
tym miejscu słowa, które 
oznacza nie tylko opuszc-
zenie – afimi, też przebac-
zenie, czyli puszczenie w 
niepamięć! Co oczywiście 
nie oznacza wyparcia czy 
też zaprzeczenia! Jak bard-
zo możemy posunąć się 
do przodu, gdy po prostu 
komuś „przepuścimy” 
krzywdy! Kiedy nasze 
projekty na życie i plany 
na sukces nie wychodzą, 
łatwo o nieprzebaczenie 
właśnie tego, że się nam 
nie udało. Takie niedarow-
anie sobie niepowodzenia 
może nas trzymać jak sieć. 
Możesz mieć pretensje 
do Boga, że nie pozwolił 
ci zrealizować twoich 
marzeń, możesz mieć żal 
do innych, że nie pomogli 
ci zatrzymać choć jednej 

rybki z sieci, która była 
ich pełna, możesz mieć żal 
do siebie, że nie okazałeś 
się przebiegły i dałeś się 
oszukać życiu. Z łowcy 
stajemy się złowioną rybą, 
która rzuca się w sieci sw-
ych niepogodzeń. Zostaw 
wszystko! Porzuć żal i pre-
tensje, puść to, czego jeszc-
ze kurczowo się trzymasz i 
idź za Jezusem. On ma coś 
piękniejszego dla ciebie. 
Jeśli z Bogiem cokolwiek 
tracimy, to tylko dlatego, 
by z Nim odziedziczyć coś 
o wiele piękniejszego. Czy 
trzymanie się kurczowo 
żalu i złości, nienawiści 
i nieprzebaczenia cokol-
wiek pomoże? Jezus po-
zwala iść dalej. Puść więc 
to, co jeszcze cię więzi 
i dogoń Go! Puść to, co 
ubóstwiałeś, aby chwycić 
samego Boga.

Liturgia dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla 
dzieci. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 3-go 
marca 2019 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

Children’s Liturgy

House Blessings

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Spow-
iedzi od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. w każdą niedzielę 
o godz. 5pm. 

Confession and Sunday Mass

Zostaw, co złowiłeś

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Dobiegają już końca 
tegoroczne duszpasterskie 
odwiedziny kolędowe. 
Była to znowu doskonała 
okazja żeby móc spotkać 
się z wieloma z Was w 
gronie rodzinnym i byście 
mogli podzielić się swoimi 
wrażeniami minionego 
roku jak również różnymi 
aspektami życia na emi-
gracji, czasem też proble-
mami bardzo osobistymi 
czy rodzinnymi. W tym 
roku jak i w poprzednich 
latach miałem okazję 
odwiedzić rodziny, które 
po raz pierwszy zaprosiły 
mnie do swoich mieszkań 
i to mnie osobiście cieszy 
tym bardziej, że coraz 
więcej Polskich Rodzin 
staje się świadoma jak 
wiele dla nich znaczy 
pobłogosławienie swojego 
mieszkania, czy też domu 
w rozpoczynającym się 
Nowym Roku. Jak wielka 
moc i Boża łaska spływa 
na te rodziny, które nie 
wahają się zaprosić Boga 
w swoje domowe progi 
już na początku roku by 
uświęcił to miejsce do 
życia rodzinnego swoim 
błogosławieństwem. I to 
jest z pewnością wielkie 
świadectwo Waszej wiary 
i za to Wam wszystkim 
dziękuję. Nie mogę też nie 
podziękować za wspaniałą 
Polską gościnność, 
życzliwość i za każdy 
gest dobroci pod moim 
adresem. Niech sam Bóg 
będzie Waszą nagrodą za 
wszystkie złożone ofi-
ary, za Waszą otwartość 
serca i za wszelkie dobro 
świadczone pod adresem 
naszej parafii w Nowym 
2019 Roku! Szczęść Boże!

Sunday Mass

Kurs 
przedmałżeński 
po polsku

W parafii św. Józefa 
w Dundee (u Ks. Leszka 
Więcaszka) od 2 marca 
2019 roku rozpoczyna się 
kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych. Spotkania 
będą się odbywały przez 
pięć kolejnych sobót od 
godz. 7-9pm. Zapraszam 
do udziału w tym kursie 
wszystkie te pary, które 
planują w tym roku zawrzeć 
sakramentalny związek 
małżeński. Zapisy można 
robić na  stronie parafial-
nej lub dzwonić pod numer 
parafialny: 01382 229099.  

.  

Zmiany w 
grafiku Mszy św. 
i Sakramentu 
Spowiedzi

Począwszy od 2 lu-
tego w każdą sobotę Msza 
św. (już z niedzieli) jest 
odprawiana o godz. 4pm 
(była o godz. 6:30pm). W 
każdy wtorek począwszy 
od 5 lutego jest wystawie-
nie Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 6 –7pm, 
a następnie  Msza św. o 
godz. 7pm jak to było do 
tej pory w języku angiel-
skim. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu będzie możliwość 
przystąpienia do spow-
iedzi od godz. 6 – 6:30pm. 
Dodatkowo Sakrament 
Spowiedzi będzie jeszcze 
dostępny w każdą sobotę 
po Mszy św. porannej ok. 
godz. 10:30am. Spowiedź 
przed Polską Mszą św. w 
niedzielę o godz. 4:15pm 
nie ulega zmianie. 

Spotkanie 
Rodziców Dzieci 
Pierwszo-
Komunijnych

Rodziców dzieci 
przygotowujących się do 
Pierwszej Spowiedzi i Ko-
munii św. zapraszam na 
spotkanie w środę 13 lutego 
2019 roku o godz. 7pm w 
holu parafialnym. Na spot-
kanie proszę nie zabierać 
dzieci komunijnych. 



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 

Justice 
and Peace

The Gospel offers a vision of life and 
of the world that cannot be imposed, but 
only proposed, as the good news of the 
gratuitous love of God and of peace. The 
message of truth and of beauty can help 
people escape from the loneliness and lack 
of meaning to which the conditions of post-
modern society often relegate them. 

Synod on The New Evangelization, 2012
Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 

Hall rescheduled to 
7pm, Thursday 19th 

April - existing tickets 
still valid.

Catholic 
Papers

Catholic newspapers 
the Scottish Catholic Ob-
server, Catholic Herald, 
Catholic Times etc are 
available in the church 
porch - please take cop-
ies and share them with 
the wider community.

ParishShop
Open after Mass 

on Sunday

Collections
Collection - £1551.17; 
Votives Candles - £89.33; 
Catholic Papers - £7.30 
and Church Shop - £5.

Mass for 
the Sick

Mass for the Sick will 
be celebrated in St John’s 
at 10am on Saturday 16th 
February - followed by 
teas in the hall. All wel-
come.

Italian Classes
Italian classes continue 

on Saturdays - at 4.15pm 
- beginners and all stages 
welcome.

Union of 
Catholic Mothers

Our next meeting will 
be after the 7pm Mass on 
Tuesday 19th February.

Lunch Club
The lunch club meets 

on Mondays at 12 noon - 
for soup and a roll - cost 
just £2.50. All welcome.

Children’s Liturgy
On Sunday at 9am our 

Children’s Liturgy takes 
place at the same time 
as we are celebrating the 
Liturgy of the Word.

Mercy Project - 
Burns Night

St John’s Academy 
are holding their annual 
Burns Night in aid of 
their Romanian Mercy 
Project on 22nd February 
in St John’s Church Hall, 
at 7.30pm.

Tickets £5 (pupils) and 
£7 adults are available 
from Frankie McGuire - 
please call 07706610543.

If your child does not attend our local parish 
Catholic School and you wish your child to 
receive the Sacraments of Confession and

First Holy Communion this year, 
please pick up a form from the Sacristy.

Tuesday 
Holy Hour

On Tuesdays, there 
will be Exposition of the 
Blessed Sacrament from 
6-7pm, during which 
there will be an oppor-
tunity for Confessions. 
Mass will follow at 7pm.

Carnivale
Tickets are   available 

today    for   the   Italian 
Association’s Masked 
Ball on   Shrove Tues-
day13th March, at   7pm    
for 7.30pm -  price    £10   
in-cludes     3  course     
meal    and music - please 
bring your own drink.

Please add your name 
to the list at the back of 
the church to book.

Catenian 
Association

The next meeting of 
the Catenian Associa-
tion in Perth will be on 
Thursday 7th March. 
Following a light supper, 
the guest speaker will be 
Mrs Zabieh Alsamaan 
who will give a personal 
insight into the present 
situation in Syria.

The Catenians are an 
association of Catholic 
laymen who are com-
mitted to their faith, their 
families, to those in need.

Meeting monthly, 
they share a varied pro-
gramme of social events 
together with their fami-
lies, widows of members 
and friends.

If you would like to  
find out more, or to come 
along on 7th March - 
please call 01738 628039 
to reserve a place.

Dunkeld Youth 
Service

Dunkeld Youth Service 
are holding a Race Night 
in aid of their funds 
- at Our Lady of Sor-
row’s, Finlarig Terrace, 
Dundee, on Friday 22nd 
February, at 7pm.

Please contact youth-
office@dunkelddiocese.
org.uk for more details.

Youth
Pilgrimage

Bishop Stephen and 
the Dunkeld Youth Ser-
vice invite (12-30 years 
old) for a fun-filled, 
educational journey 
around some of Dun-
keld Diocese’s spiritual 
landmarks and beautiful 
scenery.

Sunday 9th June, 
10am-8.30pm - please 
contact youth-office@
dunkelddiocese.org.uk 
for more details.

L’Arche
The Perth Seed Group, 

working to create a 
L’Arche community in 
this area, invite you to 
their  next open gathering 
on Wednesday 13 Febru-
ary  5.30pm-7.30 pm in 
St Matthews, Tay Street

On Tuesday 16 April, 
at 5.15pm, in St Mat-
thew’s, there will be a 
shared meal together 
with prayer, news, and a 
social evening. Contact 
07979810870 Anthony 
Kramers to book.

World Day of 
the Sick

11th February is the 
anniversary of the first 
apparition of Mary to 
Bernadette Soubirous. 
It is on this day of the 
solemnity of Our Lady 
of Lourdes that St. John 
Paul II established, in 
1993, the first World Day 
of the Sick.
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https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

SPUC Dundee Afternoon 
for Life 

Hosted by Bishop Stephen Robson with Dundee SPUC. 

Saturday the 2nd of March 12.45- 4.20pm 

Lawside Rd, Dundee DD3 6XY 

 
 
 

 

 
 

Clare Bremner: ARCH “New legislation and 
the effects on post abortive women”.  

Gordon MacDonald: Parliamentary Officer 
for CARE.  “Sex Education in relation to 
abortion”. 

Eden Linton: Education officer SPUC 
Scotland. “Supporting a Culture of Life”.  

SPUC Dundee: “What’s happening here and 
how you can help”.  

 

To register, email mcgraw.clare@gmail.com 

 Crèche places available. 

 
 

Journey of Faith
Canon Kevin Golden’s popular adult for-

mation series, Journey of Faith, continues 
every Wednesday at 7.30pm, at the Diocesan 
Centre, 24-28 Lawside Road, Dundee, DD3 
6XY.

All are welcome - especially those who are 
joining the Church at Easter - indeed every-
one who is searching to gain a deeper insight 
into scriptures and the liturgy. The talks will 
often draw on Scripture readings for Sunday 
Masses and so will be helpful to readers and 
cantors wishing to enrich their ministry.

Contact Canon Kevin (01382 225228)
kevinjamesgolden@hotmail.com 

Kindle the Flame
Calling all existing and aspiring catechists. 

Can 11 hours change your faith life? Come 
and see - register for Echoes delivered over 
11 weekly sessions. Join us on the journey!

What inspires you - leads you to God - 
Kindle the Flame!

You are invited to a series of faith forma-
tion meetings with Bishop Stephen Robson, 
Canon Kevin Golden and Mary O’Duffin - 
beginning Monday 25th February, 7pm, Pas-
toral Centre, 24-28 Lawside Road, Dundee. 
DD3 6XY.

Register now
bishops-secretary@dunkelddiocese.org.uk

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 The good man is a light in the darkness  
 for the upright. 

Gospel Acclamation 
 I am the light of the World, 
 says the Lord, 
 anyone who follows me 
 will have the light of life.

E-Bulletin
Email bulletin@

stjohns-perth.org.uk to 
subscribe to receive a 
copy of this bulletin, 
weekly.

You can use the QR 
code reader on your 
phone to read this code 
and be directed straight 
to the newsletter on our 
website.


