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6th Sunday of Ordinary Time
Year C

17th 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: Elena 
Lanni.

Anniversaries: Anne, 
Michael and Bridget 
McManamon, Martin 
Grubb, William Mack-
le, Cissie Houston, 
Madge McFadden, Mary 
O’Donnell, John Wil-
liamson, Marie Scott and 
Isabel Chisholm.

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

The Holy See announced this week that 
Pope Francis has recognized the second 
miracle currently demanded for the can-

onization of the most famous convert in modern 
times, Cardinal Blessed John Henry Newman. 
So prodigious was Cardinal Newman’s output 
that only a few souls have read all he wrote. “I 
want a laity, not arrogant, not rash in speech, 
not disputatious, but men who know their re-
ligion, who enter into it, who know just where 
they stand, who know what they hold and what 
they do not, and who know their creed so well 
that they can give an account of it.” 

love for our Lord - that 
even those who’ve read 
just a few pages have 
profited greatly, growing 
quickly in knowledge, 
understanding, and re-
newed faith in God. 

In our own time Car-
dinal Gerhard Muller 
suggests the same need 
for men and women to 
know their religion and 
laments “that the con-
science of the faithful is 
not sufficiently formed.”

To raise up Catholics 
who “know their creed 
so well that they can 
give an account of it,” 
-the 19th century British 
Cardinal preached thou-
sands of sermons, wrote 
scores of books, and pub-
lished countless articles 
explaining our Catholic 
faith, with particular at-
tention to the relationship 
between faith and reason. 
Yet so keen was his intel-
lect-and so profound his 

Do not avoid the call to repentance

“The confession of 
sins in Holy Confession 
at least once a year is 
one of the Church’s com-
mandments (CCC 2042). 
When the believers no 
longer confess their sins 
and no longer experience 
the absolution of their 
sins, salvation becomes 
impossible; after all, Je-
sus Christ became Man to 
redeem us from our sins. 
The power of forgive-
ness that the Risen Lord 
has given to the Apostles 
and their successors in 
the ministry of bishops 
and priests applies also 
for mortal and venial 
sins which we commit 
after Baptism. The cur-

rent popular practice 
of confession makes it 
clear that the conscience 
of the faithful is not suf-
ficiently formed. God’s 
mercy is given to us, that 
we might fulfil His Com-
mandments to become 
one with His Holy Will, 
and not so as to avoid the 
call to repentance (CCC 
1458).”

May Mary, the Mother 
of God, implore for us 
the grace to remain faith-
ful without wavering 
to the confession of the 
truth about Jesus Christ.

United in faith and 
prayer,

Canon Mulholland

This week
Monday 18 February 
Funeral Mass for Elena 
Lanni at 12noon. 

Please note there will 
be no 10am Mass on 
Monday.

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

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

Najszczęśliwszy w życiu 
Abrahama był dzień, gdy 
został „załatwiony” przez 
kuzyna Lota, utracił piękny 
kawał ziemi wokół Sod-
omy wyglądający jak raj, 
a pozostała mu dąbrowa 
Mamre (hebr. gorycz). Zas-
mucony brakiem potomka i 
opuszczony przez kochane-
go Lota, pełen gorzkich 
uczuć, Abraham właśnie 
wtedy spotkał trzech 
aniołów, którzy zapow-
iedzieli mu narodziny 
Izaaka. Najszczęśliwszy w 
życiu Izaaka był dzień, gdy 
cierpiał z powodu utraty 
ukochanej matki przy 
studni Lachaj Roj. Wtedy 
zobaczył po raz pierwszy 
Rebekę, swoją przyszłą 
żonę! Najszczęśliwszy 
w życiu Jakuba był 
dzień, kiedy anioł go 
okulawił! Wtedy Bóg mu 
pobłogosławił. Granica 
między szczęściem i 
nieszczęściem jest bard-
zo wąska. Największym 
nieszczęściem jest 
zastygnąć w powodze-
niu jak w skorupie. Kiedy 
nam się powodzi, sta-
jemy się przelęknionymi 
więźniami tego powodze-
nia. W społeczeństwach o 
wysokim stopniu rozwoju 
ekonomicznego jest więcej 
ludzi chorych psychicznie. 
Czy bogaci naprawdę są 
szczęśliwi? Czy doznają 
pokoju, nie mogąc zasnąć 

z powodu lęku, by nie 
utracić tego, co zdobyli? 
Czy zawsze mają czyste 
sumienie? Czy nie są 
zazdrośni i pełni pożądań, 
uwikłani w niebezpiec-
zne układy i chorobliwe 
ambicje? Czy ich życie 
rodzinne jest udane? Czy 
ich dzieci na pewno dobrze 
są wychowywane? Czy 
nie są rozpieszczone i nar-
cystyczne, albo pomijane i 
zaniedbane?

Szczęście zaczyna się 
wtedy, gdy umiesz dostrzec 
w tym, co masz, dobro i 
rękę Boga! Jego opiekę i 
miłość. Nie dlatego czujesz 
się nieszczęśliwy, że 
czegoś nie masz, ale dlat-
ego, że nie umiesz w tym, 
co masz, dostrzec dobra, 
które jest ci potrzebne, by 
być blisko Boga. Większą 
biedą jest być pysznym 
niż ubogim, chciwym 
niż płaczącym, nieuczci-
wym niż wyśmianym. 
Szczęśliwy ten, kto żyje 
bogactwem Ducha, a nie 
bogactwem materialnym. 
Jezus mówi, że nagroda 
za doczesne utrapienia 
związane z wiernością 
Bogu spotka nas dopiero w 
niebie. Tak późno? Dlacze-
go nie teraz? Ponieważ jest 
tak wielka, że ten świat by 
jej nie pomieścił. „Zapłata 
wasza jest w niebie!”. 
Jest tak ogromna, że tylko 
niebo ją pomieści. Pop-

Tuesday Holy Hour and confession

atrz na niebo, na gwiazdy, 
na planety, na księżyc, na 
tę nieprzeniknioną głębię 
czerni, i pomyśl, że to, co 
widzisz, to jeszcze nie jest 
prawdziwe niebo, tylko 
jego miniaturka. Nie ma 
na tym świecie takiego 
szczęścia i takiego wyna-
grodzenia, które byłoby 
właściwe za wierność Je-
zusowi i jego słowom. Nie 
każde cierpienie będzie tak 
obficie wynagrodzone, ale 
to, które zniosłeś z powodu 
Jezusa Chrystusa. W Biblii 
użyto słowa ZAPŁATA. 
To dwuznaczne słowo. 
Może oznaczać zarów-
no nagrodę, jak i karę. 
Każdy cios i upokorzenie, 
każde odtrącenie i 
niesprawiedliwość z 
tego powodu, że byłeś 
chrześcijaninem i 
doznawałeś bólu z powodu 
swej wierności Jezusowi, 
będą miały swoją zapłatę. 
Każdy czyn, każde słowo, 
każda myśl i każdy gest, 
każde cierpienie, i pow-
odzenie, każda radość i 
smutek, mają swoje kon-
sekwencje w wiecznym 
niebie. Nie ma straty na 
tym świecie, która nie 
byłaby wynagrodzona na 
tamtym. Nie ma też tak-
iej nieuczciwości, która 
zostałaby pominięta przez 
odpłatę.

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

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

Szczęście w nieszczęściu Od IV w. chrześcijanie 
rzymscy znali i obchodzili 
święto Katedry świętego 
Piotra, wspominając, 
że Apostoł był bisku-
pem tego miasta. W ten 
sposób składali hołd św. 
Piotrowi za to, że właśnie 
w Rzymie założył gminę 
chrześcijańską i mi-
asto to obrał za stolicę 
chrześcijaństwa. W 
bazylice św. Piotra w 
Rzymie za głównym 
ołtarzem, w absydzie, 
jest tron (katedra), na 
którym miał zasiadać św. 
Piotr. Do V w. znajdował 
się on w baptysterium 
bazyliki św. Piotra. Dro-
gocenna relikwia składa 
się jedynie z wielu 
kawałków drewna, spo-
jonych od dawna bogato 
zdobionymi płytami z 
kości słoniowej. Słynny 
budowniczy bazyliki 
św. Piotra, Jan Wawr-
zyniec Bernini (+ 1680), 
zamknął ów tron w 
potężnej, marmurowej 
budowli. Ta właśnie kat-
edra stała się symbolem 
władzy zwierzchniej w 
Kościele Chrystusa tak 
w osobie świętego Pi-
otra, jak również jego 
następców. Święto to 
jest więc z jednej strony 
aktem wdzięczności Rzy-
mian za to, że św. Piotr 
tak bardzo wyróżnił ich 
miasto, z drugiej zaś st-
rony - jest okazją dla 
wiernych Kościoła oka-
zania następcom św. Pi-
otra wyrazu czci. Tron, 
na którym zasiadał św. 
Piotr, obecny stale w 
kościele, gdzie papież 
odprawia nabożeństwa 
i sprawuje liturgię 
dnia, jest nieustannym 
świadectwem, że biskupi 
rzymscy mają tę samą 
władzę nad Kościołem 
Chrystusa, jaką miał Pi-
otr; że następcami Piotra 
mogą być tylko biskupi 
rzymscy.

Teksty ewangelic-
zne podają nam wiele 
przykładów, że Chrys-
tus Pan spomiędzy 
wszystkich Apostołów 
wyróżniał w sposób 
szczególniejszy św. Pi-
otra. Piotr faktycznie 
sprawował najwyższą 
władzę w Kościele po 
wniebowstąpieniu Pana 
Jezusa. Mamy na to wiele 
dowodów, które nam 
przekazał św. Łukasz w 
Dziejach Apostolskich. 
To Piotr proponuje w 
miejsce Judasza wybór 
następcy (Dz 1, 15-26). 
Jego propozycja zostaje 
przyjęta. Piotr przemawia 
do tłumu w dzień Zesłania 
Ducha Świętego (Dz 2, 
5-38) i do najwyższej 
Rady żydowskiej (Dz 4, 
5-12). Piotr został aresz-
towany przez Heroda 
jako głowa Kościoła (Dz 
12, 1-19). To w końcu 
Piotr rozstrzyga na sob-
orze apostolskim, żeby 
ewangelizację rozszerzyć 
także na pogan i że ne-
ofitów nawróconych 
z pogaństwa należy 
zwolnić z nakazów ju-
daizmu (Dz 15, 1-12). 
O pobycie św. Piotra w 
Rzymie piszą Ojcowie 
apostolscy. 

Dowodem najw-
ymowniejszym, że św. 
Piotr był w Rzymie i 
że tam poniósł śmierć 
męczeńską, jest jego 
grób. Według podania 
miał on znajdować się 
w bazylice św. Piotra 
pod konfesją. Badania 
przeprowadzone przed 
rokiem 1950 potwierdziły 
głos tradycji. Znaleziono 
tam śmiertelne szczątki 
Apostoła. Dzisiejsze 
święto przypomina, 
że Stolica Piotrowa 
jest podstawą jedności 
Kościoła. Kościół modli 
się, aby “pośród zamętu 
świata nasza wiara 
pozostała nienaruszona”.

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 lutego 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 wystawienie 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 Sakramentu 
będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi od 
godz. 6 – 6:30pm. 

Dodatkowo Sakrament Spowiedzi będzie jeszc-
ze 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. 

22 lutego – Święto 
Katedry św. Piotra, Apostoła

St Peter, Apostle



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
God is not indifferent. He does not look away 

from our human pain. The God of mercy re-
sponds and takes care of the poor, of those who 
cry out in desperation. God listens and inter-
venes in order to save, raising men able to hear 
the groan of suffering and to work in favour of 
the oppressed.

Pope Francis, General Audience, 
26 January 2016

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 - £1517.81; 
Votives Candles - £88.32; 
Catholic Papers - £4.80 
and Church Shop - £.30.

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 
when Canon Mulholland 
will give a talk entitled - 
Preparing for Lent.

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 Tuesday 
5th 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.

FAITH SHARING GROUPS
Faith Sharing House Groups will be commenc-

ing during the week beginning 10th March, that 
is, the week after Ash Wednesday. There will be 
a meeting each week on different days at differ-
ent times during  during Lent for all those able to 
attend. More details will follow. All are welcome 
to come along. These meetings are designed on a 
self-help basis where you will be able to find out 
more about our faith in a friendly and supportive 
way. 

If you would like to try one of these discussion 
groups, please contact Deacon Len and he will be 
happy to find you a group for you on a day and at 
a time which suits you. Give it a try!
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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
 Happy the man 
 who has placed his trust in the Lord.

Gospel Acclamation 
 Blessed are you, Father, 
 Lord of heaven and earth, 
 for revealing the mysteries 
 of the kingdom to mere children.

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.


