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4th Sunday of Lent - Laetare Sunday
Year C

31st 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: Rich-
ard Wilkie.

Anniversaries: Fide-
lium animae per mis-
ericordiam Dei requies-
cant 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

No theologian working inside the tradi-
tions of western Christianity was more 
sensitive to the rhythms of the Church’s 

liturgical year than was Blessed John Henry 
Cardinal Newman.

how difficult it is to 
command himself, and 
do what he wishes to 
do; how weak the gov-
erning principle of 
his mind is, and how 
poorly and imperfect-
ly he comes up to his 
own notions of right 
and truth; how difficult 
it is to command his 
feelings, grief, anger, 
impatience, joy, fear; 
how difficult to govern 
his own tongue, to say 
just what he would; 
how difficult to rouse 
himself to do what he 
would, at this time 
or that; how difficult 
to rise in the morn-

Is there any Chris-
tian who starts by tak-
ing Lent seriously on 
Ash Wednesday and yet 
comes to Easter Sun-
day who does not feel 
“bloodied by the con-
test,” caught up in the 
ganglia of sin coiling 
about the soul? But for 
Newman that’s just the 
point. For it is the strug-
gle itself that teaches 
us how we stand before 
God. Reliance on grace 
is taught in the pedago-
gy of the struggle, and 
Lent is that pedagogue:

I am speaking of... 
what every one must 
know in his own case: 

How to rely on the Grace of God

ing; how difficult to go 
about his duties and not 
be idle; how difficult to 
eat and drink just what 
he should, how difficult 
to regulate his thoughts 
through the day; how 
difficult to keep out of 
his mind what should be 
kept out of it. 

These are difficulties 
for all Christians, of 
course, but most espe-
cially for those serious 
about Lent. That was 
why for Newman Lent 
ultimately was the sea-
son for learning how 
to rely on the grace of 
God and on the hope 

that is the fruit of that 
grace. And that, in the 
last analysis, is all he 
can really has to say to 
us infirm sinners: “As 
men/women in a bat-
tle cannot see how it 
is going, so Christians 
have no certain signs of 
God’s presence in their 
hearts, and can but look 
up towards their Lord 
and Saviour, and tim-
idly hope.”

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

Canon Mulholland

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Rejoice, Jerusalem, 
 and all who love her.
 Be joyful, all who were in mourning;
 exult and be satisfied 
 at her consoling breast.

Responsorial Psalm
 Taste and see that the Lord is good.

Gospel Acclamation 
 I will leave this place 
 and go to my father and say:
 ‘Father, I have sinned against heaven 
 and against you.’

Funeral Mass
Thursday 04th April - 

Funeral Mass for Gerarda 
Lipp at 10am. 

There will be a second collection at all 
Masses today - in aid of the   Papal 
and Episcopal Charities - including 

the Scottish Catholic International Aid Fund
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Mieć dom, wspaniałego ojca 
i brata. Mieć chleb oraz miejsce 
przy ojcowskim stole i zostawić 
to wszystko, by wybrać życie, 
które jest zabawą... Taka 
decyzja jest szaleństwem. 
Syn chciał się bawić, chciał 
wykorzystać wolność i 
pieniądze wyłącznie do szu-
kania przyjemności. I szalał, 
zaspokajał wszystkie najniższe 
pragnienia, które tłumił, gdy 
mieszkał w ojcowskim domu. 
Wydawało mu się, że wreszcie 
jest sobą. Brakowało mu jed-
nak roztropności. Nie pomyślał 
o tym, że przyjemność ko-
sztuje, a pieniądze szybko 
znikają z kieszeni. W dodatku 
wyrafinowani ludzie za-
bawy doskonale wiedzą, jak 
się bawić cudzym kosztem. 
Potrafią wyciągnąć od innych 
ich oszczędności. Oni tworzą 
środowisko. Syn takiego 
środowiska szukał, za takim 
tęsknił i wreszcie znalazł. To 
było jego szczęście. Nawet 
się nie zorientował, kiedy ta 
droga doprowadziła go na dno 
nieszczęścia, a towarzysze 
zabawy się ulotnili. Żeby 
przeżyć, trzeba było zamienić 
się w najemnego robotnika. I 
tak z trudem zarabiał na sk-
romny posiłek, skoro pachniało 
mu jedzenie w korycie świń. 
Głód zmusił go do myślenia. 
Wspomniał rodzinny dom. 
Wspomniał uczciwą pracę 
najemników i  smak chleba 
leżącego na rodzinnym stole. 
Na szczęście mógł porównać 
swoje opłakane położenie z 
sytuacją panującą u jego ojca. 
Wyszedł z domu, więc wiedział, 
że taki dom jest. Jak do niego 
wrócić? Ileż trzeba upokorzeń, 
by podejść do ojca i przeprosić. 
Czuł, że miejsce przy stole już 
do niego nie należy. Ojciec 
wcale nie miał obowiązku mu 
przebaczyć. Musiał się liczyć 
z naganą i wszystkimi kon-

sekwencjami. Dlatego poprosił 
jedynie o pracę najemnego ro-
botnika. Doświadczył trzech 
środowisk: ojcowskiego domu 
wypełnionego szczęściem, 
dyskoteki pełnej rozbawionych 
kumpli od kieliszka i seksu 
oraz gorzkiego chleba pasterza 
świń. Dopiero na końcu zaczął 
myśleć, jak porzucić pracę przy 
cudzych świniach i wrócić do 
ojcowskiego domu. Nie wiado-
mo, jak długo mogło trwać w 
nim wewnętrzne zmaganie. 
Ostatecznie zdecydował się 
na powrót do ojca. Jezus w 
przypowieści ukazuje mecha-
nizm nawrócenia. Kiedy syn 
odchodził od ojca, odwrócił 
się do niego plecami. Kiedy 
wracał, odwrócił się plecami do 
świń i do przyjaciół z dyskoteki. 
Wracał głodny, w łachmanach, 
brudny i śmierdzący. Był 
coraz bliżej domu. Niósł w 
sercu gorycz swej głupoty. 
Miał jednak tyle odwagi, 
że spojrzał w oczy rodzica i 
wyznał, że był głupi. Decyzja 
odejścia z domu była głupia. 
Decyzja zerwania z grzechem 
była mądra. Zapłacił za tę 
lekcję mądrości wielką cenę. 
Tak wielką, że już nie będzie 
mu się chciało powtórzyć 
swego błędu. Zmądrzał. A 
ojciec czekał na mądrego 
syna, bo gdy był w rodzin-
nym domu, był głupi. Gdyby 
był mądry, to albo by z niego 
nie odszedł, albo jakiś czas 
po odejściu prosiłby ojca na 
wesele, pokazując pomnożony 
majątek. Wspaniały ojciec, 
który miał sporo kłopotu ze 
swymi dziećmi. Liczy się jed-
nak zawsze ostateczny wynik. 
Czy dom odniósł zwycięstwo 
i wychowane w nim serce 
wróci do niego. Nawrócenie 
jest zawsze możliwe tak długo, 
jak długo jesteśmy na ziemi. 
Trzeba jedynie śpieszyć się z 
powrotem do Ojca, który nas 

Confession and Sunday Mass

Bolesne napięcia 
rodzinnego domu

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnieje 
możliwość skorzystania z 
Sakramentu Spowiedzi 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. Zapraszam do udziału 
w nabożeństwach i życzę 
każdemu z was, aby ten 
święty czas Wielkiego Postu 
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. 

Trasa naszej tegoroc-
znej medytacji Drogi 
Krzyżowej będzie 
wynosić 25 mil poprzez 
okoliczne miejscowości 
do Dunkeld, Dowally 
i Strathtay. Początek 
tej wyprawy będzie 5 
kwietnia i wymarsz 
poprzedzi Msza św. 
o godz. 18:00pm, 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 me-
dytacji ostatniej drogi 
Chrystusa na Kalwarię. 
Zainteresowanych pro-
simy o kontakt: Jarom-
ir Kruczyński 07756 
569898. 

Wartosc 
Rekolekcji 
Wielkopostnych                                                                                

Czy pamiętasz 
takie określenia jak 
„umartwienie” i „wyrzec-
zenie”? Z czym kojarzy 
ci się post? Mentalność 
dzisiejszego człowieka 
Zachodu nie potrafi 
już dostrzec wartości 
tej praktyki, uważając 
go za przeżytek. Post 
nie jest pomysłem 
c h r z e ś c i j a ń s t w a . 
Wiele kultur i religii 
praktykowało wyrzec-
zenie na długo przed 
przyjściem Chrystusa. 
Najwidoczniej ludzie 
bardzo sobie je cenili. 
Kościół zachował to 
ćwiczenie, przejmując 
d o ś w i a d c z e n i e 
wieków. Jeśli pragniesz 
zrozumieć sens wyrzec-
zenia, przyjrzyj się swo-
im przyzwyczajeniom. 
Jak wiele codziennych 
czynności wykonujesz 
mechanicznie: bierzesz 
prysznic, spożywasz 
posiłki, oglądasz 
telewizję, idziesz do 
szkoły lub do pracy 
itd. Nawet nie musisz 
o tym myśleć. Jak silne 
są nawyki – wystarczy 
chwilę się zastanowić: 
przejadanie się, zapomi-
nanie, nie panowanie 
nad sobą. Są też do-
bre przyzwyczajenia: 
punktualność, solidność 

i zrównoważona 
dokładność czy … mycie 
zębów. Chcesz zmienić 
swoje życie? Zacznij 
pracę nad twoimi naw-
ykami. Zapewne będzie 
cię to kosztowało nieco 
wysiłku – czasem nawet 
zaboli, ale ostatecznie 
wyda dobre owoce. Za-
miast koncentrować się 
na negatywnej stronie 
postu, spróbuj popatrzeć 
na niego pozytywnie. 
„ Złe przyzwyczajenie 
zwycięża się przyzwyc-
zajeniem dobrym, zaś 
dobre przyzwyczajenie 
przeobraża naturę, i co 
wcześniej wydawało się 
trudne, później okazuje 
się wykonalne i łatwo 
dostępne.” – tak pisał 
św. Tomasz a Kempis . 
Czas Wielkiego Postu 
jest idealny do takiego 
przedsięwzięcia. Co 
uczyniłeś przedmiotem 
postu? Może to, abyś 
był bardziej swoim pr-
zyjacielem niż wrogiem 
i krytykiem, aby widzieć 
w sobie więcej dobra, 
dostrzegać swoje talenty 
i osiągnięcia. Od czasu 
do czasu zamiast szukać 
uporczywie swoich 
błędów, warto wyłowić 
to co szlachetne, zliczyć 
darowane ci dobrodzie-
jstwa i podziękować. 
Każdy z nas nosi w sobie 
niezmierne skarby. Wiel-
ki Post jest po to, abyś 
odkrył to bogactwo i nim 
się ucieszył.  

Msza dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest litur-
gia Mszy św. dla dzieci. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 7-go kwietnia 
2019 r. o godz. 5pm. Serdec-
znie 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 
tym tygodniu ze względu 
na nasze polskie rekole-
kcje wielkopostne  Msza 
św. będzie w języku pol-
skim. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu jest też możliwość 
przystąpienia do Sakramen-
tu spowiedzi od godz. 6 – 
6:45pm. Dodatkowo Sakra-
ment spowiedzi jest jeszcze  
w każdą sobotę po Mszy św. 
porannej ok. godz. 10:30am, 
oraz w niedzielę od godz. 
4:15pm. 

Rekolekcje wielkopostne 
Dzisiaj rozpoczniemy nasze polskie rekolekcje 

wielkopostne, które potrwają do środy włącznie i 
zakończymy je spowiedzią przedświąteczną w ostatnim 
dniu rekolekcji. Wszystkie spotkania rekolekcyjne 
będą wieczorem o godz. 7pm. Rekolekcje w tym roku 
wygłosi Ks. Damian Siwicki, Misjonarz z Zakonu 
Krwi Chrystusa z Częstochowy, którego witamy bardzo 
serdecznie w naszej polskiej wspólnocie. Życzymy Mu 
wielu Bożych łask, a szczególnie łaski Ducha św. na 
ten szczególny czas naszego rekolekcyjnego skupienia. 
Bardzo proszę o zaplanowanie sobie tych wieczorów od 
niedzieli do środy by można było uczestniczyć w tym 

ważnym przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych. 

kocha, bo nie znamy dnia ani 
godziny. Nawrócenia nie wolno 
odkładać na jutro, bo takie 
odkładanie jest dowodem, że 
nasze decyzje ciągle są głupie, 
Bogu zaś najbardziej zależy 
na naszej mądrości, bo to ona 
swymi czynami oddaje chwałę 
Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu. Amen.



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

Some consider reconciliation as an impossible 
dream which ideally might become the lever for 
a true transformation of society. For others it 
is to be gained by arduous efforts and therefore 
a goal to be reached through serious reflection 
and action. Whatever the case, the longing for 
sincere and consistent reconciliation is without 
a shadow of doubt a fundamental driving force 
in our society, reflecting an irrepressible desire 
for peace.

Pope Saint John Paul II, ReconciliatioetPaenitentia 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 - £1479.15; 
Votives Candles - 
£102.59 and Catholic Pa-
pers - £ 5.52.

Italian Classes
Italian classes will 

restart on Saturday 4th 
May - 4.15-6.15pm.

Lunch Club
The lunch club meets 

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

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 on 
Sunday 9th June, 10am-
8.30pm - please contact 
youth-office@dunkeld-
diocese.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.

Stations of 
the Cross 

after Wednesday 
10am Mass
this week

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.

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 

Lenten/ 
Easter Cross

The Keep In Touch 
Group wish to thank 
John Blyth for his imagi-
native design and for his 
creation of the Cross.

Also our thanks  go to 
Roben Antoniewicz for 
his artwork which does 
so much to enhance the 
final piece.  We hope it 
will give you, the pa-
rishioners of St John’s, 
a sense of inspiration at 
this time.

Formation Course
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 ses-
sions. 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.dunkelddio-
cese.org.uk

Extreme Way 
Blessing

Friday 5th April - 6pm 
Mass and Blessing for 
Pilgrims of ‘Extreme’ 
Stations of the Cross. All 
welcome. 
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https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

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. 

The final meeting is on Wednesday 3rd 
April, at 7pm - and it’s not too late to 
join in - please come along.

Ask Canon Mulholland for a copy of the 
booklet - or find these reflections online. 
They continue each day - and on Wednes-
day evening we will come together to share 
in prayer. 

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

SERVICES DURING LENT AND EASTER 2019

WEEKDAY MASSES
10am, Monday- Saturday, (and 7pm on Tuesdays only)

(Except during the TRIDUUM)

SUNDAYS OF LENT
Masses 9am, 11am, 5pm (in Polish) and 6.30pm

(Anticipated Sunday Mass - Saturday at 4pm)

Palm Sunday of the Passion of the Lord
14th April

Masses - 9am, 11am, 5pm (in Polish) and 6.30pm
(Anticipated Sunday Mass - 4pm, Saturday 13th)

Diocesan Mass of Chrism 
17th April

7pm, St Andrew’s Cathedral, Dundee

Maundy Thursday
18th April

7pm, Solemn Mass of the Lord’s Supper
Watching at the Altar of Repose 

until Compline at 9.30pm

Good Friday
19th April

10am, Office of Readings & Morning Prayer
3pm, Solemn Celebration of the Lord’s Passion

7pm, Solemn Celebration of the Lord’s Passion (Polish)

Holy Saturday at the Tomb of Christ
20th April

10am, Office of Readings & Morning Prayer
7.30pm, Solemn Vigil of the Lord’s Resurrection

Easter Sunday
21st April

Solemn Mass at 7am (Polish), 9am, 
11am & 12.30pm (Polish)

PLEASE NOTE - No 5pm or 6.30pm Evening Mass

on Easter Sunday

If you require transport to any or all of these liturgies please ask


