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3rd Sunday of Lent
Year C

24th 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: Drew 
McGarry, James Foley 
and Kathleen Harrison.

Anniversaries: Barry 
McNeela, Brigit Camp-
bell, Thomas Campbell, 
Mary & Michael Mc-
Bride, Theresa Bryant, 
and Mary Campbell 
Hewar.

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

The scriptures of Lent in the Church’s daily 
liturgy invite two related reflections. The 
weeks immediately preceding Easter call 

us to walk to Jerusalem in imitation of Christ, 
so that, at Easter, we too might be blessed with 
baptismal water and sent into the world on mis-
sion. The preceding weeks, those immediately 
following Ash Wednesday, propose a serious 
examination of conscience: What is there in me 
that’s broken? What’s impeding my being the 
missionary disciple I was baptized to be?

formation and helps us 
along the way to holi-
ness. Has that teaching 
been rescinded? Re-
placed by a “paradigm 
shift” into the radical 
subjectivism that’s 
emptied most of liberal 
Protestantism of spir-
itual and moral ballast? 
Vatican II taught that 
within my conscience 
is “a law inscribed by 
God.” Is God now tell-
ing me that I can violate 
the truth he has written 
into my heart? 

This Lent, that exami-
nation of conscience 
might well include 
some serious think-
ing about what “con-
science” means. 

Christ promised to 
maintain his Church in 
the truth (John 8:32; 
John 16:3). Has that 
promise been broken? 
The Council of Trent 
taught that it’s always 
possible, with the help 
of God’s grace, to obey 
the commandments—
that God wills our trans-

Return to the Lord, your God
To suggest that the 

Church teaches “ide-
als” that are impossi-
ble to live undervalues 
the power of grace and 
empties the moral life 
of the drama built into 
it by God himself. Lent 
does not call us to con-
fess that we’ve failed to 
live up to an unachiev-
able “ideal”; Lent does 
not call us to be self-ex-
culpatory like the Phari-
see in St Luke 18:10-14, 
who went away unjusti-
fied. Lent calls us to 
embrace the humility of 
the Gospel publican and 
confess that we have 
sinned, knowing that 
God’s mercy can heal 
what is broken in us if 
we cooperate with his 
grace. 

We stand upon the 
precipice of a new op-
portunity, the opportu-
nity to become Chris-
tians.

Lent is a time to stand 
back. It is a time to pull 
away the various dis-
guises we have imposed 
on our discipleship. It 
is time to look reality 
squarely in the eye and 
see in that eye, the tear-
filled eyes of a loving 
Father.

Brothers and sisters, 
can we do it? In our 
prayer He speaks to us, 
if we will let Him.

He whispers words in 
our ear.

I love you. I call you. 
I understand you. I will 
be, I promise, be every-
thing for you.

And what if we could 
listen, truly listen, as 
our expected form of 
prayer this Lent and 
ever after?

We are weak in Lent. 
O my, we are weak eve-
ry day.

Canon Mulholland

For today’s Mass

Entrance Antiphon
 My eyes are always on the Lord,
 for he rescues my feet from the snare. 
 Turn to me and have mercy on me,
 for I am alone and poor.

Responsorial Psalm
 The Lord is compassion and love.

Gospel Acclamation 
 Unless you repent 
 you will all perish as they did.

Funeral Mass
At 10am, Wednesday 

27th March there will be 
a Funeral Mass for James 
Foley. 

Please note Stations of 
the Cross will take place 
on Friday this week after 
10am Mass.

Monday 25th March
The Solemnity 

of the Annunciation

Holy Mass at 10am
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Drzewo inwestuje wszyst-
kie siły w urodzenie owocu: 
wysysa z ziemi soki, dostarcza 
je przez pień do gałęzi, wy-
puszcza liście i poświęca 
piękno kwiatów, byleby tylko 
zaowocować. Drzewo bez ow-
ocu to po prostu drzewo bez 
możliwości odrodzenia się w 
nowym drzewie. Ten obraz 
drzewa figowego streszcza w 
sobie sens ludzkiego wysiłku, 
bowiem wszystko, co w życiu 
czynimy, jest po to, by się 
odrodzić w innym świecie, 
oddając siebie samych – jak 
owoc – Bogu.

Większość ludzi żyje jednak 
dla siebie samych i są oni jak 
drzewa, które nie rodzą owocu, 
żyją tylko tym światem, a nie 
światem, który ma przyjść. Ktoś 
taki nie widzi problemu. Wyda-
je mu się, że wszystko działa 
dobrze. Jest zdrowie, piękno, 
pieniądze, inteligencja, dostatek 
dóbr, miłość i powodzenie, 
używanie i nadużywanie ciała, 
ale nie ma troski o wieczność, 
o życie upodobnione do tego, 
który był „błogosławionym 
owocem żywota” Mar-
yi. Dla podkreślenia 
niebezpieczeństwa takiej 
sytuacji musi wystąpić coś, 
co jest sygnałem ostrzegawc-
zym: NAWÓZ I SKOPANIE! 
Intensyfikacja cierpienia jest 
sygnałem, że najwyższy czas 
pomyśleć nie o tym świecie. 
Dopóki nie zauważymy, w 
jakie gnojowisko zabrnęliśmy 
z naszymi ideałami i planami, 
nie mamy wcale ochoty na 
nawrócenie, czyli na oddanie 
siebie Bogu. Gdy pojawia się 
dramat, gdy zawaleniu ulegają 
nasze projekty, gdy zostajemy 
obrzuceni nawozem naszych 
grzechów albo gdy czujemy 
się skopani przez kolejne 

doświadczenia losu, najwyższy 
czas pomyśleć w inny sposób 
o sensie życia. Wtedy zwykle 
trochę poważniej zaczynamy 
myśleć o Bogu. Przestaje On 
być „kulą u nogi”, a staje się 
jedynym, który bierze pod 
ramię i nas podtrzymuje. Kwit-
nie refleksja, nasze modlitwy 
pachną miłością i owocujemy 
gruntowną spowiedzią. Bóg oc-
zekuje od nas wiary w przyszłe 
życie po zmartwychwstaniu, 
bardziej niż my lękamy się 
rozpaczy z powodu porażki na 
tym świecie. Jeśli tej wiary w 
nas nie odnajdzie, w końcu zos-
taniemy wycięci. Bo po co żyć, 
skoro nie chce się żyć wiec-
znie? Wspomnijmy Pompeje. 
To miasto było przesycone ero-
tyzmem i oznaki nadużywania 
ciała są widoczne do dziś. 
Wyżycie było łatwe i tanie, 
najtańsze prostytutki brały po 
dwa asy, tyle, ile kosztował 
ewangeliczny wróbel. Przyjem-
nie i rozkosznie żyło się w 
Pompejach. Ale nie uratowało 
to miasta przed nagłą zagładą, 
a może ją nawet wywołało, 
tak jak w przypadku Sodomy? 
W jednym z zachowanych 
domów publicznych mozaika 
przedstawia ciała kochanków w 
lubieżnym uścisku, nieopodal, 
w szklanej gablocie, spalone 
w popiele wulkanicznym ciała 
ofiar, splecione w łudząco 
identyczny sposób. W jednej 
chwili całe miasto, jak bezow-
ocne drzewo, żyjące dla własnej 
przyjemności, zostało wycięte. 
Rolę biblijnej siekiery odegrał 
ognisty Wezuwiusz, 24 sierpnia 
79 roku. Jest jeszcze tyle mi-
ast, które mają ambicje stać się 
nowymi Pompejami! Dlaczego 
tak łatwo nam uwierzyć, że Bóg 
jest miłosierny, a tak trudno, że 
jest sprawiedliwy?

Confession and Sunday Mass

Obrzuceni 
nawozem grzechów

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 nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej. W każdą 
niedzielę o godz. 4:30pm 
(pół godziny przed 
Mszą św.) śpiewamy 
Gożkie Żale. Rekolekcje 
wielkopostne będziemy 
przeżywać od 4 Niedzieli 
Wielkiego Postu tj. 31 
marca do środy 3 kwiet-
nia. 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 grupa 
naszych polskich parafian 
organizuje “Ekstremalną 
Drogę Krzyżową” w 
plenerze, której początki 
notuje się w Polsce, a 
obecnie jest już prak-
tykowana w wielu kra-
jach Europy i Ameryki 
Północnej. Trasa naszej 
tegorocznej medytacji 
Drogi Krzyżowej będzie 
wynosić 25 mil poprzez 
okoliczne miejscowości 
do Dunkeld, 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                                                                                                           

Czas Wielkiego Postu, to 
w Kościele katolickim cz-
terdziestodniowy okres po-
kuty i nawrócenia. To czas 
wyjątkowy, poświęcony 
na refleksję, modlitwę, 
zbliżenie do dobrego Boga. 
Czas zatrzymania się, wy-
ciszenia by zamyślić się 
nad samym sobą i swoją 
relacją z Panem Bogiem. 
Ktoś zapyta: jak mam to 
zrobić w takim pędzie 
życia, jak codziennie jest 
tyle do załatwienia? W tym 
momencie takim swoistym 
przystankiem są rekolekcje. 
Dobrze przeżyte muszą 
być pustynią, gdzie panuje 
cisza i spokój. Bez tego 
nie uda nam się wsłuchać 
w samych siebie, a co za 
tym idzie nie usłyszymy 
Bożego głosu. Sens rekole-
kcji najpełniej oddają słowa 
Jezusa: “Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. 
Nawracać się, to znaczy 
zmieniać na nowo swoje 
myślenie, a co za tym idzie 
postępowanie. Ogromną 
pomocą w poszukiwaniu 
drogi do Boga jest nastrój 
towarzyszący okresowi 
Wielkiego Postu. To 40 
dni pokuty i wyrzeczeń. 
To czas większej mod-
litwy, której potrzebę 
uświadamiają nam Drogi 
Krzyżowe, Gorzkie żale. To 
także czas, który ma nam 
uzmysłowić, że w naszym 
życiu musimy dokonywać 
wyborów; wybierać to, 
co ważniejsze, szlachet-
niejsze, wspanialsze. 
Pogłębiając wiarę poprzez 
uczestnictwo w lekcjach 

duchowych, stajemy się 
coraz bardziej ufni wobec 
Boga. Kiedy całkowicie 
zawierzymy Panu Bogu, 
wówczas odkryjemy jak 
bardzo nas kocha. Rekole-
kcje są po to, żebyśmy 
zrozumieli, że nie jesteśmy 
sami, że dobro jest silnie-
jsze od zła i że potrafimy 
czynić dobro. Ktoś kiedyś 
napisał: „Trudniej jest 
dzień dobrze przeżyć, niż 
napisać księgę…”. To 
prawda, nie będzie nam 
łatwo stać się lepszymi 
po godzinie lub po kilku 
godzinach nauk rekole-
kcyjnych. W ciągu kilku 
chwil nie da się naprawić 
całego duchowego rozgar-
diaszu. To jest praca na 
całe życie. Ale warto od 
czegoś zacząć, warto w 
tych rekolekcyjnych dniach 
postawić sobie odważne 
pytania:  Czy ja mam 
jeszcze wiarę? Czy jestem 
w stanie uwierzyć jeszcze 
więcej Bogu i mocniej Mu 
zaufać? Czy kocham Go 
ze wszystkich sił, wsze-
lkim myśleniem i całym 
sercem? Muszę sobie także 
odpowiedzieć na pytanie: 
Czy ja się jeszcze modlę? 
Czy potrafię rozmawiać z 
Bogiem?  Podczas rekole-
kcji wielkopostnych trzeba 
„załatwić” wiele spraw nie 
tylko z Bogiem, ale i ze 
współmałżonkiem, z rodzi-
cami, z dziećmi i bliźnimi. 
Rekolekcje są po to, aby 
zmieniać to wszystko na 
lepsze, inaczej zmarnujemy 
dni, które zostały nam dane 
na uleczenie duszy. Już dzi-
siaj prośmy dobrego Boga, 
aby pomógł nam dobrze i 
godnie je przeżyć.  

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

Rekolekcje 
wielkopostne                                                                                                                                     
Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia naszych 

polskich rekolekcji wielkopostnych. Rozpoczniemy je 
w najbliższą niedzielę 31 marca Mszą św. o godz. 5pm. 
Rekolekcje potrwają do środy włącznie i zakończymy 
je spowiedzią przedświąteczną w ostatnim dniu rekole-
kcji. 

Wszystkie spotkania rekolekcyjne będą wieczorem 
o godz. 7pm. Rekolekcje w tym roku wygłosi Ks. Da-
mian Siwicki Misjonarz z Zakonu Krwi Chrystusa z 
Częstochowy. Bardzo proszę o zaplanowanie sobie tych 
wieczorów by można było uczestniczyć w tym ważnym 

przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych. 



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
A church that doesn’t provoke any crises, 
a gospel that doesn’t unsettle, a word 
of God that doesn’t get under anyone’s 
skin, a word of God that doesn’t touch 
the real sin of the society in which it is 
being proclaimed —what gospel is that?

Saint Óscar Romero
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 - £1541.38; 
Votives Candles - 
£101.30; Shop - £34.50; 
and and Catholic Papers 
- £ 2.02.

Italian Classes
Italian classes continue 

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

Union of 
Catholic Mothers

Tuesday 26th, Mass 
at 7pm followed by Sta-
tions of the Cross, all pa-
rishioners welcome. Fol-
lowed by UCM Branch 
AGM.

Thank you for the 
wonderful Family Fast 
collection of £430.  This 
will be distributed to 
the student Priests and 
five Scottish charities, 
including our own local 
nominated charity.

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 
Atholl Woods and 
Birnam Wood, through 
the night, (April 5th-
6th), stopping only to 
mark each Station of the 
Cross, meditating along 
the way on Our Lord’s 
Passion, in Silence. 

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.

Stations of 
the Cross 

after Friday
 morning Mass

this week

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. 

Tuesday 
2nd April
            

Bingo 
Tea
in aid of the 
Student 

Priesthood 
fund

in St John’s 
Church Hall

Prizes 
gratefully 
received

Second 
collection

There will be a second 
collection at all Masses 
next Sunday - in aid of 
the Papal and Episcopal 
Charities - including the 
Scottish Catholic Inter-
national Aid Fund.
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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 
Formation Meetings with Bishop Stephen Robson, Canon Kevin 
Golden and Mary O’Duffin - on Monday, at 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) 27th March 
and Wednesday 3rd April, at 7pm. 

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.


