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7th Sunday of Ordinary Time
Year C

24th 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.

Anniversaries: Elsie 
Lanni, Stephen Methven 
and Audrey Hampton.

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)

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Rescript: In accord with the Code of Canon Law, I hereby grant the Imprimatur 
(“Permission to Publish”) for One Bread, One Body covering the period from

June 1, 2017 through July 31, 2017.

†Most Reverend Joseph R. Binzer, Auxiliary Bishop, Vicar General of the Archdiocese 
of Cincinnati, February 22, 2017.

My dear Sisters and Brothers in Christ

Newman’s panoramic, if mordant, over-
view of Christian history can be consol-
ing whenever Catholicism finds itself in 

crisis, as it surely does now. Things have un-
doubtedly been worse than they are today. And 
for all the muck, pain, and anger of today’s 
Catholic crisis of sexually abusive clergy and 
failed ecclesiastical leadership, the Church has 
not been abandoned by its Lord or by the Holy 
Spirit. Many good and life-giving things hap-
pen throughout the world Church every day: 
the sacraments are celebrated, and grace is be-
stowed; sins are forgiven and wounded souls 
healed; those with nowhere to go find a home. 
And in its social doctrine the Church continues 
to bear a message that an increasingly incoher-
ent postmodern world badly needs to hear. 

abuse. Please pray for a 
successful outcome of 
the Meeting of the Epis-
copal Conference Presi-
dents from all over the 
world in Rome last week 
on the Protection of Mi-
nors. Let us pray that 
through frankness, fruit-
ful exchanges, strong de-
termination to put things 

Pope Francis de-
nounced a “plague of 
sexual abuses perpetrated 
by men of the Church to 
the harm of minors,” and 
called on Catholic bish-
ops to “listen to the cry of 
the little ones who plead 
for justice” as he opened 
a 4-day summit on pre-
venting clerical sexual 

Listen to the cries of those who plead for justice

right, productive deci-
sions will be the order 
of the day. The Bishops’ 
Conference of Scotland 
has proposed that the 
Friday (8th March 2019) 
after Ash Wednesday 
will be a day of prayer 
for victims of abuse. This 
service will take place at 
7pm in St Andrew’s Ca-
thedral, Dundee. Howev-
er, I suggest on that day 
we include in our own 

parish Mass prayers for 
all victims of abuse of all 
kinds and a penitential 
rite to seek forgiveness 
for abuse committed by 
Church personnel. The 
renewal of holiness in 
the Church and the effec-
tive proclamation of the 
Gospel are everyone’s 
responsibility.   

United in faith and 
prayer,

Canon Mulholland

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

Thank you
I would like to record 

my thanks to all those 
who have helped over 
the years at the 6.30pm 
Mass. Volunteering is at 
the heart of any parish 
community.  

As we begin another 
year, I want to thank you 
for all you do and all the 
ways you help to make 
this parish the great par-
ish that it is. 

As we move to 4pm let 
us think how we can help 
in anyway by contribut-
ing to the music ministry, 
the ministry of reading, 
the ministry of distribut-
ing Holy Communion, 
the ministry of altar serv-
ing and the ministry of 
being an usher. 

Your continued sup-
port of our parish is 
greatly appreciated and 
needed.

Canon Mulholland

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.

The whole course of Christianity from 
the first ... is but one series of troubles 
and disorders. 

Every century is like every other, and 
to those who live in it seems worse 
than all times before it. 

The Church is ever ailing ... Religion 
seems ever expiring, schisms domi-
nant, the light of truth dim, its adher-
ents scattered. 

The cause of Christ is ever in its last 
agony. 

Blessed John Henry Cardinal Newman, 
Via Media (1834)

Day of prayer for 
victims of abuse

Friday, 8th March
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Church flowers

First Com-

Sunday Reflection

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regu-
larnej spowiedzi i do 
pełnego uczestnictwa we 
Mszy św. o godz. 5pm. 

Św. Paweł w Liście 
do Rzymian pisze, że 
Bóg nas pokochał, 
gdyśmy byli jeszcze Jego 
nieprzyjaciółmi. Bóg 
potrafi tak kochać wroga, 
aż ten stanie się przy-
jacielem! Jestem tego 
głęboko świadomy, że On 
mnie kochał jeszcze wtedy, 
gdy Go lekceważyłem, 
oskarżałem za swoje cierpi-
enia, ignorowałem, a nawet 
nienawidziłem. Im bardziej 
Go raniłem, tym bardziej 
On leczył mnie swoim 
przebaczeniem. Przemógł 
mnie i zgodziłem się w 
końcu na to, by mnie mógł 
kochać i bym sam odważył 
się kochać. Wcale nie jest 
łatwo podjąć decyzję o 
tym, by od pewnego dnia 
zacząć kochać innych. 
Żeby nienawidzić, nie trze-
ba podejmować żadnych 
decyzji, wystarczy przestać 
myśleć. Bóg wybaczył 
mi tak wiele grzechów i 
to nawet te grzechy, za 
które nie miałem odwagi 
prosić o przebaczenie! 
Nie potrafiłem Go niczym 
zniechęcić do siebie. Byłem 
nawet zły na to, że On nie 
chciał być zły na mnie, 
ale i to nie pomogło!  Jaki 
więc mam być wobec in-
nych? Jaki mam być wobec 
tych, którzy dla mnie są 
tacy, jakim ja byłem przez 
tyle lat dla Niego? Czynić 
dobro wobec tych, którzy 
są złośliwi, dobrze życzyć 

tym, którzy źle mi życzą, 
błagać za tych, którzy mnie 
przeklinają. Pogodzić się z 
tym, że ktoś będzie mnie 
oszukiwał, nie domagać 
się sprawiedliwości 
wobec tych, którzy 
będą niesprawiedliwi. 
Obserwując z takiej per-
spektywy przyszłość, 
doznaję utraty tchu, jak-
bym stał nad bezdenną 
przepaścią. Kiedy się już 
tam rzucę, nie będę mógł 
się cofnąć. Spadać ciągle 
w coraz głębszą miłość 
przebaczającą wydaje 
się zatratą siebie. Czy 
wyobrażasz sobie siebie 
samego nad taką krawędzią 
decyzji, by od tego dnia 
już tylko przebaczać? 
Skoro i tak świat jest 
pełen niesprawiedliwości, 
możesz uczynić z tego, co 
przeżywasz jako skrzy-
wdzenie, najwspanialszą 
okazję, by stać się takim 
jak Bóg – miłosiernym! 
Dorastamy dzięki temu, 
co nas przerasta. Nie 
można być miłosiernym 
wobec tych, którzy cię 
kochają i szanują. To jest 
niemożliwe. Miłosierdzie 
jest miłością tam, gdzie 
powinna istnieć już ty-
lko zemsta. Czy Bóg 
zechciałby mnie lub ciebie 
ukarać za wszelką podłość, 
jakiej dopuściliśmy się 
w przeszłości, jeśli ja lub 
ty nie tylko nie będziemy 
domagać się ukarania tych, 

którzy wobec nas okażą 
się podli, ale nawet za nich 
będziemy prosili o zbawie-
nie? Oto Wszechmogący 
daje nam wielką promocję, 
dzięki której nie będziemy 
obawiać się dnia sądu. Ta 
promocja to przebaczenie. 
Ale kiedy On przebacza, to 
tym samym mówi: PRZE-
BACZAJ TAK JAK JA! 
Przebaczaj w takim stylu 
jak Ja! Z takiej perspekty-
wy można mówić Bogu: jak 
dobrze, że posłałeś na moją 
ścieżkę złych ludzi! Bóg 
obdarza nas największymi 
łaskami właśnie wtedy, gdy 
życie wydaje się najmniej 
łaskawe.

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!

Feastdays this 

Sunday MassSpowiedź 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

Promocja na dzień sądu

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.  

Jubileusz Bpa 
Stephena Robsona

W piątek 15 marca o 
godz. 7pm, Biskup Ste-
phen Robson będzie 
obchodził 40-lecie 
święceń kapłańskich 
celebrując Mszę św. w 
Katedrze św. Andrzeja w 
Dundee. Wyrażamy wam 
wdzięczność za wszyst-
kie złożone dzisiaj ofiary 
podczas specjalnej kolekty 
organizowanej dla Bisku-
pa. Te ofiary przekażemy 
Biskupowi Robsonowi 
jako naszą wdzięczność 
za wszelkie dobro i 
posługę duszpasterską 
jaką pełni jako przełożony 
diecezji Dunkeld. Bilety-
wejściówki na Mszę 
Jubileuszową można 
nabywać kontaktując się z 
jednym z księży.

„Papież z Krakowa” 
napisał: „Pięknie jest 
przebywać z Jezusem: 
spoczywając na Jego 
piersi jak umiłowany 
uczeń, możemy doznać 
nieskończonej miłości 
Jego Serca. Uczymy się 
głębiej poznawać Tego, 
który oddał samego siebie, 
w różnych tajemnicach 
swego Boskiego i ludzk-
iego życia; w ten sposób 
stajemy się uczniami i 
sami włączamy się w ten 
wielki proces składania 
i przyjmowania daru, ku 
chwale Boga i dla zbawie-
nia świata. Przez adorację 
chrześcijanie przyczyniają 
się w tajemniczy sposób 
do radykalnej przemiany 
świata i do owocowania 
Ewangelii. Warto pamiętać 
o tym, iż każdy człowiek, 
który modli się do Zba-
wiciela, pociąga za sobą 
cały świat i podnosi go ku 
Bogu. Ci, którzy trwają 
przed Panem pełnią więc 
bardzo ważną posługę: 
przedstawiają Chrystuso-
wi tych wszystkich, którzy 
Go nie znają lub są od 
Niego oddaleni; w ich im-
ieniu czuwają przed Jego 
obliczem”. Bł. Honorat 
Koźmiński (1829-1916) 
napisał: „Adoracja jest 
najwymowniejszym ak-
tem wiary, pokory, miłości 
żalu, uwielbienia. Akt 

milczącej adoracji, to akt 
uniwersalny, wszystkie 
akty w sobie zawierający” 
(Notatnik). „Prawdziwie 
adorować Boga to jest, 
oprócz zewnętrznych 
form, czynić akty wiary, 
nadziei, miłości, pokory, 
posłuszeństwa, zaparcia 
się siebie, cierpliwości, 
itp.” „Zatop się, duszo 
moja, w tym oceanie tajem-
nic, abyś tam zaczerpnęła 
to, czym byś Boga twego 
uczcić godnie mogła za 
to wszystko, co od Niego 
ciągle odbierasz. Ach, bo 
ileż tych dobrodziejstw 
przychodzi bez zwróce-
nia uwagi. Zatop się…, 
abyś zaczerpnęła stamtąd 
to, czym byś mogła 
przebłagać Boga za te 
ustawiczne niewierności, 
którymi odpłacamy się 
za tyle Jego dobroci. 
Zatop się, abyś mogła 
ofiarować Mu coś god-
nego do wybłagania 
Jego łask…”. Ojciec 
Honorat widział wielką 
potrzebę i konieczność 
z a d o ś ć u c z y n i e n i a 
Bogu „za wszystkie 
nieskromności, zniewagi i 
świętokradztwa”, którymi 
Go obrażamy, „za wszyst-
kie nieuczciwości i ob-
elgi” dotąd popełniane, 
jak również i za te, które 
w przyszłości będą 
wyrządzane.

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

Zapraszamy do udziału 
w adoracji Najświętszego 
Sakramentu w każdy 
wtorek od godz. 6 –7pm. 
Po zakończonej adoracji 
Msza św. o godz. 7pm w 
języku angielskim. Podc-
zas adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest też 
możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowiedzi 
od godz. 6 – 6:45pm. Do-
datkowo Sakrament spow-
iedzi jest jeszcze  w każdą 
sobotę po Mszy św. po-
rannej ok. godz. 10:30am, 
oraz w niedzielę od godz. 
4:15pm. 

Bal Maskowy 
na zakończenie 
Karnawału

Kończąc tegoroczny 
czas Karnawału włoska 
grupa parafialna zaprasza 
na Bal Maskowy w „tłusty 
wtorek” 5 marca o godz. 
7pm do Holu parafialnego. 
Cena biletu 10 funtów od 
osoby. W cenie biletu ser-
wowane będą 3 posiłki. 
Drinki we własnym 
zakresie. Lista z zapisami 
jest wywieszona w tyle 
kościoła. Opłata za bi-
let przy wejściu na salę. 
Zapraszamy! 

Składki parafialne – 
Koperty

W dalszym ciągu 
zachęcamy do wypełnienia 
aplikacji parafialnej by 
można było od nowego 
roku finansowego (kwiet-
nia) rozpocząć składanie 
ofiar podczas niedziel-
nych składek w specjal-
nych kopertkach. Do tego 
upoważnieni są wszyscy ci, 
którzy zarabiają powyżej 
10 tyś. funtów rocznie, 
oraz płacą tax-podatek do 
państwa. Składając ofiary 
w kopertkach parafia ma 
przywilej na końcu roku 
zwrotu 25p od każdego ofi-
arowanego funta na składkę 
niedzielną lub świąteczną. 
W imię tego przywileju 
prosimy by jak najwięcej 
rodzin płacących podatek 
do państwa składało swoje 
ofiary właśnie w kopertach, 
które będą przygotowane 
dla was po wypełnieniu 
prostej aplikacji. Aplikacje 
można otrzymać od jedne-
go z księży. Dziękujemy za 
zrozumienie!    

Znaczenie Adoracji



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
In short, we are called to show mercy because 
mercy has first been shown to us. 

Pardoning offences becomes the clearest
expression of merciful love, and for us 
Christians it is an imperative from which 
we cannot excuse ourselves.

Pope Francis, Misericordiae Vultus
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 - £1549.73; 
Votives Candles - £87.84; 
Catholic Papers - £12.90 
and Church Shop - £.20.

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 12th March-
when we will hold a 
business meeting.

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.

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.

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!

Serra Group
Serra Masses are 

held at 7pm in St Jo-
seph’s Chapel, Lawside, 
Dundee on the last Tues-
day of each month. Eve-
ryone is welcome to go 
along and join in. 

The need for vocations 
to the priesthood and to 
consecrated life has nev-
er been so critical and we 
should all pray fervently 
that the Lord will send us 
the Priests and Religious 
who are so necessary to 
preserve our Church in 
these difficult times.”

If you interested in be-
coming a priest - If you 
would like more infor-
mation about the priest-
hood, please contact the 
Dunkeld’s Director of 
Vocations, Fr Michael 
Carrie - St Mary’s Rec-
tory, 22 Powrie Place, 
Dundee, DD1 2PQ - Tel-
ephone 01382 226384.
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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. 

 
 

11 week series for Catholic Teachers 
and Parish Catechists

Calling all existing and aspiring catechists. Could 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 For-
mation Meetings with Bishop Stephen Robson, Canon Kevin Golden 
and Mary O’Duffin - beginning Monday 25th February, 7pm, Pastoral 
Centre, 24-28 Lawside Road, Dundee. DD3 6XY.

Register FREE OF CHARGE now
bishops-secretary@dunkelddiocese.org.uk

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 The Lord is compassion and love.

Gospel Acclamation 
 Open our heart, O Lord, 
 to accept the words of your Son.

LENTEN RETREAT
at St John’s, Perth

Walking Together 
with Jesus

Each day of Lent we will be provided 
with prayer material, a reading from 
Scripture, a picture and other reflections. 
This material will aid us in spending time 
in prayer each day of Lent. In addition to 
this, and to support this, there will also be 
the opportunity to be guided in prayer ap-
proaches and faith sharing. 

Canon Mulholland has invited Mary 
O’Duffin, who is the Pastoral Education 
Development Officer for the Diocese, 
who will guide us on Wednesday 
evenings during Lent in prayer 
approaches and faith sharing based 
on the online Lent Retreat material. 

There will be a printed booklet for those 
who prefer to pray with a pamphlet rather 
than a tablet or smartphone. If you would 
like to reserve a printed copy - please add 
your name to the list at the back of the 
church.

The meetings will be in the parish 
hall on Wednesdays 13th, 20th and 27th 
March and Wednesday 3rd April, at 
7pm. Mary O’Duffin will also join us for 
10am Mass and coffee on Tuesday 5th 
March to offer a brief introduction. 

Please look at the Retreat Website and 
join in, starting in your homes on Ash 
Wednesday - continuing each day - then 
joining us at the weekly meetings starting 
on 13th March . If you need help, please do 
not hesitate to ask. 

https://www.pathwaystogod.org/resources/
walking-together-jesus-lent-retreat-2019

Scan this QR code 
with your mobile 
phone’s camera

to get a direct link to 
the materials
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