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2nd Sunday of Lent
Year C

17th March 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: Te-
resa Amoruso Caporale, 
Kathleen Harrison and 
Vincenza Sinclair

Anniversaries: Bar-
ry McNeela, Margaret 
Moon, John Oswald Sr., 
Margaret McCarron, + 
Sean McFarlane and Ed-
die O’Donnell.

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

My dear Sisters and Brothers in Christ

L et me ask… where is this Lent leading us? 
What do we want to BE on the other side 
of Lent? What destination are we aiming 

for in this annual pilgrimage of discipleship? 
How might this Lent be truly a time of differ-
ence? Remember the words of the prophet? 

What if, instead of the 
endless litany of this or 
that we learned to weep 
pitifully in the presence 
of the Lord? 

What if our prayer 
could truly open the 
chambers of our hearts to 
seek new ways to learn to 
close our mouths? What 
if our prayer could be so 
attractive that our broth-
ers and sisters could be 
converted to the power 
of the Gospel, because 
I can assure you, we all 
need to be converted to 
the power of the Gospel. 

What if we talked 
more to our neighbours 
about the joy of prayer 
and less about our 

  Rend your hearts, not 
your garments, and re-
turn to the LORD, your 
God.

What if we could learn 
to give to others and ex-
perience the pinch a bit 
rather than scraping the 
bottom of the barrel of 
life for a couple of coins 
to hurl in the general di-
rection of the in our es-
timation probably unde-
serving poor.

What if our alms cut 
us, hurt us, caused us to 
feel in our flesh the needs 
of the poor and the down-
cast? What if we could 
learn to give the alms 
of unfulfilled love? And 
what about our prayer? 

Return to the Lord, your God

moans and grumbles? 
Then we might find our-
selves gaining softness in 
those open hearts. Then 
we might find ourselves 
able to nakedly reveal 
our struggles and pains. 
Then we might learn to 
love with an unfettered 
love. 

Then we might be-
come true disciples of 
the crucified and risen 
Christ. What if we could 
learn how to truly fast, 
to deny ourselves those 
things which really mean 
very little in the larger 
scheme, our attitudes and 
opinions? What if our 
fasting led to something 
rather than just misery, 
what if it led to new ways 
of living and new paths 
of conversion?

Rend your hearts, not 
your garments, and re-
turn to the LORD, your 
God.

To me, that is a revolu-
tionary message, that is 
the invitation to a season 
of transformation, a sea-

son of real growth and 
change. It is a season in 
which everything must 
be re-thought, and con-
version be permanent, 
not a tokenistic giving 
up. That rending and re-
turning draws us ever 
closer to the promise of 
the resurrection 

What do we expect to 
do on Easter Sunday? 

Do we expect to rise 
with Christ victorious 
over sin and death? Do 
we expect to rise with 
Christ victorious over 
ourselves? 

Do we expect to rise 
with Christ over the ash-
es of our sins? Do we ex-
pect to rise new and glo-
rious men and women?

Or do we expect to just 
return to our old ways, 
the damnable malaise of 
a conventional faith?  

Rend your hearts, not 
your garments, and re-
turn to the LORD, your 
God.

Canon Mulholland

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Of you my heart has spoken: 
 Seek his face.
 It is your face, O Lord, that I seek;
  Hide not your face from me. 
Responsorial Psalm
 The Lord is my light and my help.
Gospel Acclamation 
 From the bright cloud 
 the Father’s voice was heard:
 ‘This is my Son, the Beloved. 
 Listen to him.’

Funeral Mass 
The Funeral Mass for 

Vinceza Sinclair will 
take place in St John’s on 
Thursday 21st March, at 
10am. 
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday Reflection

Uczniowie pragnęli 
zbudować trzy namioty 
na Górze Przemienie-
nia, a przecież Bóg kazał 
Abramowi wyjść z na-
miotu. Abram wychodzi 
z namiotu, by się modlić 
i poznaje tajemnice, jakie 
Bóg złożył w jego wnętrzu. 
Modlitwa wyprowadza 
nas z ograniczenia na-
miotów, byśmy poznali 
niebo bez granic, Pana i 
siebie samych. Czyni nas 
bardziej domownikami 
nieba niż tylko koczowni-
kami ziemi. Choć na ziemi 
wędrujemy, docieramy 
do tego, co pozaziemskie. 
Jezus zbywa milczeniem 
propozycję zbudowania 
namiotów. Doświadczenia 
przemienienia nie da 
się zamknąć w ciasnej 
przestrzeni jakiegokol-
wiek ziemskiego namio-
tu. Pomyślmy jeszcze o 
słowach apostoła: „Do-
brze, że tu jesteśmy!”. Tak, 
chodzi o odkrycie w mod-
litwie przyjemności. Zaw-
sze, kiedy modlę się, w 
ciszy kontemplując oblic-
ze Chrystusa, staram się 
przeżywać modlitwę tak, 
aby w niej odkryć ukrytą 
przyjemność dobroci Boga. 
Przyjemność modlitwy i 
doznawanie dobroci Boga 
są dostępne, gdy modlitwa 
nie wynika z moralnego 
obowiązku, lecz z tęsknoty 
za Nim samym, gdy jest 
pragnieniem wyjścia z 
własnego namiociku ego-
centrycznych wyobrażeń 
i potrzeb. Gdy poddajemy 
się miłości Boga, ona nas 
wyprowadza ku górze i 
budzi ze snu niewiedzy, 
olśniewając dobrocią. 
Oddając Mu siebie, pod-
dajemy się przeobrażeniu 
zarówno w tym, co jest 
dla nas jawne, jak i w tym, 
czego o sobie nawet nie 
wiemy. Najwspanialszą 
cnotą nie jest wpatrywanie 
się we własne cnoty albo 
zadręczanie się analizow-

aniem wad, ale zapatrzenie 
się w Jezusa. Nie możemy 
się sami zmienić, przemie-
nia nas wpatrywanie się w 
Jezusa, i mam na myśli nie 
tylko adoracyjne wpatry-
wanie się w Najświętszy 
Sakrament, w ikonę czy 
krzyż, ale też wpatrywanie 
się w słowa objawione 
zapisane w Świętych Pis-
mach, a także dostrzeganie 
Go w tych, pośród których 
żyjemy. Doświadczenie 
przemienienia jest ciągle 
możliwe dla każdego z 
nas. Chodzi o to, by Jezus 
nie był tylko przedmiotem 
dewocji, ale by był znany 
jako żywy wybrany Syn, 
który ciągle wprowadza 
nowych uczniów na Ta-
bor, aby odkryli swoje 
wybranie i swoje syn-
ostwo. Uczniowie po tym 
niezwykłym wydarzeniu 
zachowywali milczenie 
i nikomu o nim nic nie 
mówili, widzieli bowiem 
to, co trudno da się wyrazić 
słowami. Chciałbym jeszc-
ze wyraźniej podkreślić 
skuteczność modlitwy w 
uwolnieniu z lęku i ws-
tydu. Lęk spowodowany 
bezsensem, zawstydzający 
smutek związany z naszą 
grzesznością, niepewność 
miłości Boga, ciągła 
podatność na cierpienie 
i wreszcie przerażenie 
śmiercią. Zapewne to 
wszystko ujawniło się w uc-
zniach w czasie modlitwy 
na Taborze. Na początku 
każdej szczerej modlitwy 
odczuwamy delikatną 
panikę, mamy ochotę tak 
się modlić, by uniknąć 
spotkania twarzą w twarz, 
gdyż nasze zawstydzające 
lęki wydobywają 
się na powierzchnię 
świadomości. Trzeba ten 
moment przetrwać, aż się 
wszystko przemieni w 
ukrywany sekret miłości 
i nieświadomą tajemnicę 
chwały.

Confession and Sunday Mass

Wyjdź z namiotu!

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. 

Wielki Post
Nabożeństwa w cza-

sie Wielkiego Postu: W 
każdy piątek o godz. 7pm 
będzie nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej. W każdą 
niedzielę o godz. 4:30pm 
(pół godziny przed Mszą 
św.) będziemy śpiewać 
Gożkie Żale. Rekolekcje 
wielkopostne będziemy 
przeżywać od 4 Niedzieli 
Wielkiego Postu tj. 31 mar-
ca do środy 3 kwietnia. W 
środę będzie dzien pokutny 
i możliwość spowiedzi 
wielkanocnej. Rekolekcje 
w tym roku bedzie głosił 
Ks. Damian Siwicki, Mis-
jonarz z Zakonu Krwi 
Chrystusa z Częstochowy. 
Zapraszam do udziału w 
nabożeństwach i życzę 
każdemu z was, aby ten 
święty czas Wielkiego Pos-
tu był okresem zwycięstwa 
Waszego ducha nad ciałem.  

Ekstremalna 
Droga Krzyżowa                                                                                                                                        

Kolejny już rok gru-
pa naszych polskich 
parafian organizuje 
“Ekstremalną Drogę 
Krzyżową” w plenerze, 
której początki notuje 
się w Polsce, a obecnie 
jest już praktykowana w 
wielu krajach Europy i 
Ameryki Północnej. Tra-
sa naszej tegorocznej me-
dytacji Drogi Krzyżowej 
będzie wynosić 25 
mil poprzez okoliczne 
miejscowości do Dun-
keld, Dowally i Strathtay. 
Początek tej wyprawy 
poprzedzi Msza św., 
a następnie przez noc 

przy blasku księżyca i 
rozgwieżdżonym niebie 
będą następowały kole-
jne stacje i medytacja nad 
Męką Chrystusa aż do 
powrotu do Perth. Całość 
tej medytacji w ciszy i 
skupieniu. W minionym 
roku uczestniczyło 25 
osób, kobiet i mężczyzn 
w większosci z naszej 
parafii. Zatem zaprasza-
my bardzo serdecznie 
wszystkich zaintereso-
wanych w tym również 
nowe osoby do udziału 
w tegorocznej medytacji 
ostatniej drogi Chrystusa 
na Kalwarię. Zaintereso-
wanych prosimy o kon-
takt: Jaromir Kruczyński 
07756 569898. 

Wielkopostne 
zamyślenia                                                                                                           

Czy zastanawiałeś się 
kiedyś skąd się wziął 
termin „Wielki Post”? W 
języku polskim kojarzy 
się on spontanicznie z 
surowym, mrocznym 
i smutnym okresem. 
Tymczasem w języku 
angielskim na określenie 
Wielkiego Postu używa 
się słowa „Lent”. 
Wyrażenie to pochodzi 
z kolei od staroangiel-
skiego „lencten”, które 
oznacza czas wiosny. 
Nie jest przypadkowym 
fakt, że Wielki Post przy-
pada na przełomie zimy 
i wiosny. Ma to bogaty 
wydźwięk symboliczny. 
Kogóż z nas nie cieszy 
widok zielonej trawy, 
rozwijających się liści, 
śpiew ptaków, słowem 
budząca się jakby na 
nowo przyroda. Również 
Wielki Post nie powin-
ien być czasem smutku, 
przygnębienia i spuszc-
zania głowy. Nie jest 
z lekka anachroniczną 
ceremonią z dawnej 
dobrej przeszłości. W 
Kościele jest on czasem 
odnowy, duchowej re-
konwalescencji i prze-
budzenia z uśpienia. 
Okres ten może stać 
się źródłem głębokiej 
radości, jeżeli zależy ci, 
abyś stał się dojrzalszym 
człowiekiem. Jeśli po-
szukujesz duchowego 
wzrostu Wielki Post 
będzie wspaniałą okazją 

ku temu. Jednak, aby 
ją dobrze wykorzystać 
musisz się najpierw 
zatrzymać i zastanowić 
nad sobą. Być może 
zauważysz w sobie wiele 
złych nawyków, słabości 
i niemocy, wówczas 
nie załamuj rąk. Jeśli 
ujrzysz w swoim życiu 
twój chaos i zamieszanie 
nie obawiaj się. Chrys-
tus nie przyszedł do 
uporządkowanych, aby 
ich poklepać po ramieniu. 
Przyszedł do ciebie tak 
często przytłoczonego 
grzechem i kruchością, 
lecz pragnącego 
szczęśliwego życia. 
W tym czasie jest On 
szczególnie hojny w 
łaski. Cieszy się, kiedy 
człowiek budzi się z le-
targu i rutyny. Dlatego 
Wielki Post jest również 
powodem do radości, 
która często rodzi się 
w bólu i zmaganiu. Co 
Kościół proponuje jako 
środek do wzrostu? 
Przede wszystkim um-
ieszczenie modlitwy 
w centralnym miejscu 
twojego życia; dzielenie 
się wszystkim z innymi 
a nie zatrzymywania 
wszystkiego dla siebie ( 
jałmużna), oraz zmianę 
twoich przyzwyczajeń 
(post). Wszystko po to, 
abyś nie był zgorzkniały, 
lecz żebyś radował się 
życiem, a nie tylko je 
znosił po stoicku. Bowi-
em Bóg chce nas zawsze 
obdarowywać, ale to my 
nie jesteśmy przygotow-
ani do przyjmowania.

Msza dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 7-go kwiet-
nia 2019 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

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. 



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
Jesus wants evangelizers who proclaim 
the good news not only with words, but 
above all by a life transfigured by God’s 
presence.

Pope Francis, Evangelii Gaudium, para 259

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 

Hall rescheduled to 
7pm, Thursday 19th 

April - existing tickets 
still valid.

ParishShop
Open after Mass 

on Sunday

Collections
Collection - £1587.50; 
Votives Candles - £90.47; 
Shop - £90; and and 
Catholic Papers - £5.01.

Italian Classes
Italian classes continue 

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

Union of 
Catholic Mothers

Tuesday 24th, Stations 
of the Cross after Mass, 
all parishioners welcome 
to join us.  Followed by 
branch AGM.

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.

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.

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.

Gift Aid
Gift Aid Envelopes 

for 2019/2020 are now 
available to be uplifted 
from the Sacristy.

Italian Pilgrimage
A few places remain 

on this year’s Italian As-
sociation 8-day Pilgrim-
age to Rome, Sorrento 
(including Pompei) Ca-
pri and Monte Cassino in 
September this year. Cost 
will depend on the final 
number taking part. For 
more details please call 
Perth 622661.

Extreme Way 
of the Cross

A group of parishion-
ers are planning to repeat 
last year’s “Extreme Sta-
tions of the Cross’ - an 
event that started in Po-
land but has now spread 
all across Europe and 
into North America. 

They will walk a 25 
mile, cross country route 
from Dunkeld, through 
Dowally and Strathtay, 
through the night, (Apri 
5th-6th), stopping only 
to mark each Station of 
the Cross, meditating 
along the way on Our 
Lord’s Passion, in Si-
lence. 

They will arrive even-
tually at St John’s, Perth. 
Over 25 men and women 
took part last year - set-
ting out from the final 
event of our Parish Mis-
sion. 

You are warmly invit-
ed to consider if you can 
join them. If you would 
like to take part please 
contact Jaromir Kruc-
zynski 07756 569898.

Dunkeld News
The March issue of 

the Bishop’s Newsletter, 
Dunkeld News, is avail-
ble at the back of the 
church today. 

Please take a copy and 
share it with others who 
may not be able to at-
tend.

St Patrick and
St Joseph’s 
Celebration

This year it will be held 
on Tuesday, 19th March 
(St Joseph’s Feast) after 
morning Mass – 10.30am 
in the Church Hall.  Eve-
ryone is welcome.

Family Fast Day

Collections will be made 
after all Masses on Saturday 
and Sunday 16th/17th March

Stations of 
the Cross 

after Wednesday 
morning Mass

during Lent

Italian 
Association

The next monthly 
meeting of the Italian As-
sociation will take place 
on Saturday 30th March, 
starting with Holy Mass 
in Italian in the church at 
1pm. 
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Scottish 
Catholic 
International 
Aid Fund

WEE BOXES 
available at the 
back of the church 
- for return on 
Maundy Thursday
19 Park Circus, 
Glasgow. G3 8BE
0141 3545555 

https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

‘Echoes - Echoing Christ’
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 that flame! You are invited to a series of Faith For-
mation Meetings with Bishop Stephen Robson, Canon Kevin Golden 
and Mary O’Duffin - started Monday 25th February, 7pm, Pastoral 
Centre, 24-28 Lawside Road, Dundee. DD3 6XY - it’s not too late to 
join in.

The sessions are being recorded - so you can catch up or follow 
them at www.dunkelddiocese.org.uk

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

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 - with 
weekly in the church hall on Wednesday 
evenings. 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

Scottish 
Catholic 

International 
Aid Fund

LifeTeen 
2019

This year’s Euro-
pean Life Teen sum-
mer camp will be held 
from August 5th-10th 
2019 in Helvoirt, the 
Netherlands. (Please 
note due to ease and 
flight costs the group 
will most likely travel 
on the 4th and 11th 
August). The theme 
is “Expedition Q: Re-
lentless Father”. Camp 
is for all teens from 
14-19 years old. 

Dunkeld Youth 
Service have taken a 
group of young peo-
ple for the past two 
years. More informa-
tion can be found on 
our website, including 
a quick description of 
the camp itself, as well 
as some testimonies 
from young people 
who have gone before. 
The cost will be in the 
region of £300-£350.

Young Adult 
Lent Retreat

For 18-30 year 
olds - ‘Look to the 
one whom they have 
pierced’ with Bishop 
Stephen Robson, at 
the Diocesan Centre, 
24-28 Lawside Road, 
Dundee, DD3 6XY on 
Saturday 23rd March

Please contact Fr 
Samuel Alabi MSP at 
the Youth Office if you 
wish to attend, to en-
able us to know num-
bers: youth-office@
dunkelddiocese.org.
uk or find us on so-
cial media. Cost: £3 - 
Lunch included.


