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Palm Sunday of the Passion of the Lord
Year C

14th April 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: Thom-
as Conroy, Joseph Mc-
Mahon, Thomas Hand-
ley and Mary Campbell 
Hewar

Anniversaries: Alice 
McLoughlin, Alice & 
William Doyle, Brother 
Malachy Kelly and Ian & 
Kelly McCahn.

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

As Christ hid himself from the rage of the 
Jewish authorities (St John 8:59), so now 
He is hidden from the world in prepara-

tion for the mysteries of His passion.  In His pas-
sion, our Saviour’s divinity was almost totally 
eclipsed, so great was His suffering. Likewise, 
even His humanity was obscured – so much so 
that He could say through His prophet: I am a 
worm and no man (Psalm 21:7). His face and 
whole body were so disfigured by the blows and 
scourges that our Jesus was scarcely recognis-
able! Thus, the wounds He endured hid both 
His divinity and His humanity. For this reason, 
we veil the Crosses and sacred images in these 
final days of Lent – hiding our Saviour under 
the sad purple cloth. 

are losing that time we 
once had to sit with 
Christ in His own hu-
man struggles? And 
I wonder if when we 
lose that time, we lose 

I sometimes worry 
that we forget the les-
sons of Holy Week the 
rest of the year. But 
when we forget Holy 
Week, I wonder if we 

Why veil the Cross and other 
images during Passiontide?

our ability to learn to 
sit with others in their 
struggle, and with our-
selves in our own? But 
what would Christian 
life look like if we took 
that time. What if we 
became known not just 
as the people who knew 
what to do on Sundays, 
but the ones who knew 
how to stay with you 
when your life was fall-
ing apart, just as Christ 
asks us to do on Maundy 
Thursday? Or the ones 
who could stand by and 
still love and respect 
you even when you call 
out your doubts, as Je-
sus did on the Cross? 
What would happen if 
we weren’t just known 
for our Easter Sunday 
celebrations, but for our 

Thursday night solidar-
ity? Our Friday after-
noon compassion? We 
have the capacity to be 
those people. We have 
it because Christ has 
called us to be those 
people. All we have 
to do is be willing to 
make the journey with 
Him. Not just on Sun-
days, but on the days 
between. The world has 
plenty of Sunday morn-
ing Christians. It needs 
a few more of the week-
day ones. 

 The first Holy Week, 
by the plan of God, 
was the most important 
week in the life of Jesus 
Christ. This Holy Week, 
likewise, should be the 
most important week in 

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Hosanna 
 to the Son of David;
 blessed is he who comes 
 in the name of the Lord,
 the King of Israel.
 Hosanna in the highest.
Responsorial Psalm
 My God, my God, 
 why have you forsaken me?
Gospel Acclamation 
 Christ was humbler yet, 
 even to accepting death, 
 death on a cross. 
 But God raised him high 
 and gave him the name 
 which is above all names.

The Good 
Friday Walk

Friday, 19th April

Starts in St John’s after 
Morning Prayer (about 10.15am)

Walking to St Mary’s Monastery 
finishing at 

St Mary Magdalene’s 
(about 12 noon)

Refreshments afterwards
Please remember 

to return your 
SCIAF WEE Boxes 

at Mass on 
Maundy Thursday

continued on p3
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Ogród Oliwny, a 
właściwie tłocznia oliwek, 
nasuwa wiele skojarzeń 
z wizją miażdżenia ow-
oców, aby mogły dać 
namaszczającą oliwę. 
Gdy przed nami jawi się 
nieuchronność przyjęcia 
czegoś nie do zniesienia, 
czegoś przytłaczającego, 
uciekamy. Uczniowie ze 
smutku uciekli w sen. 
Smutkiem, przed którym 
uciekali Apostołowie, była 
nieznośna świadomość 
przegranej, odtrącenie 
przez ludzi, utrata Jezusa, 
wizja krzyża. Podob-
nie czynimy, gdy dopada 
nas smutek, cierpienie, 
zmartwienie, lęk, udręka, 
nieznośna sytuacja, strata, 
niezadowolenie z siebie i 
życia, samotność, nuda ist-
nienia, bezsens, wreszcie 
nieuchronność choroby czy 
nawet śmierci. Jezus nie 
chce, żebyśmy przed tym 

wszystkim uciekali, tylko 
z mocą modlitwy przec-
zekali, przecierpieli, albo 
przetrwali. Jeśli uciekamy 
przed smutkiem, maga-
zynujemy go i w końcu 
on wybuchnie rozpaczą. 
Chcemy otrzymywać je-
dynie pocieszenie I trium-
falnie iść przez życie, ale 
to jest nierealna wizja losu 
ludzkiego. Po palmow-
ych wiwatach, przychodzi 
smutek oliwny i nie jest do-
brze przestać go doznawać. 
I tu jest podstawa konfliktu 
każdego chrześcijanina, 
jaki dramatycznie każdego 
dnia rozgrywa się w 
naszym sercu. Chcemy 
być z Jezusem, ale nie 
chcemy przyjąć tego, co 
jest ceną tej drogi. Chce-
my mieć szczęście łaski 
uświęcającej i przyjemność 
grzechu, modlić się i 
używać życia, składać 
hołdy Bogu i nie doznawać 

Confession and Sunday Mass

Nie uciekaj w sen                                                                                                                                              

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. 

Wielkopostne 
zamyślenia 

„Z pewnością słyszałeś 
już niejeden raz, że 
każdy chrześcijanin musi 
nieść swój krzyż. Teor-
etycznie jesteś skłonny 
go zaakceptować, ale czy 
zauważyłeś, że krzyż, jaki 
ci przypada nigdy nie jest 
tym właściwym? Krzyż, 
jaki dźwigasz ( twoje zd-
rowie, wygląd, sposób 
bycia, żona, mąż, matka, 
dzieci, sąsiedzi) zaw-
sze wydaje ci się nie do 
zniesienia, upokarzający 
i krzywdzący. Natomi-
ast wszystkie inne krzyże 
zdają ci się bardziej 
odpowiednie np.: krzyż 
kolegi, sąsiada, ten poprz-
edni – ten, jaki sobie sam 
wymyśliłeś. Ten twój zn-
ienawidzony rozstraja cię 
i zatruwa ci życie. Rozpac-
zliwie wołasz o inny – 
taki, który jest znośny, 
wzniosły, pożyteczny. 
Trudno jest pogodzić 
się ze swoim losem, z 
ciężarem, który dźwigasz 
na swoich barkach. Masz 
dwa wyjścia: przekląć 
Boga i wszystkich wokół, 
wpaść w rozpacz i stać się 
krzyżem dla innych. Tym-
czasem życie wciąż będzie 
wypełnione dolinami. Mo-
menty zwątpienia są dla 
nas potrzebne. Podobnie 
jak ruda jakiegoś metalu 
sama w sobie jest dla nas 
bezużyteczna, dopóty nie 
podda jej się procesowi hut-
niczemu. Krzyż jest takim 
środkiem wydobywania z 

nas j szlachetnego kruszcu. 
Oczyszcza z nas to, co jest 
zbędne, a oczyszczanie 
boli. Dlatego istnieje druga 
możliwość: przyjąć swój 
ból. Można powiedzieć, 
że spośród naszych uczuć 
ból jest pewnego rodzaju 
banitą. O ile to możliwe 
ignorujemy go – dlatego 
jeszcze bardziej cierpimy. 
Ile potrzeba walk, dyskusji, 
aby zaakceptować swój 
ból! Niech czas Wielkiego 
Postu stanie się dla ciebie 
okazją do przyjrzenia się 
swojemu bólowi. Czego 
masz już dość? Czego 
chciałbyś się pozbyć? 
Co ci dokucza i doskwi-
era? Postaraj się choć raz 
spojrzeć na twe cierpi-
enia inaczej. Nie myśl, że 
tak łatwo jest się z nimi 
„zaprzyjaźnić”. Szczęście 
ma w sobie coś dogłębnie 
bolesnego i ciężkiego. 
Zawiera się w nim zgoda 
na sytuacje, od których 
próbujesz uciec. Spójrz 
na Jezusa kroczącego po 
Drodze Krzyżowej – na 
Szymona, który sądził, 
że już skończył pracę na 
polu i idzie na zasłużony 
odpoczynek, gdy nagle 
zostaje obarczony krzyżem 
Skazańca ( jakże musiał 
być wściekły!). Cyrenejc-
zyk miał tę niepowtarzalną 
okazję pogodzenia się z 
bólem, gdyż patrzył na 
Jezusa i z Jego twarzy 
wyczytał, co to znaczy 
przyjąć swe cierpienie.

Msza dziecięca
W każdą pierwszą 

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

Słowo Życia                                                                                                                                           
Pragniesz odkryć co Je-

zus dzisiaj mówi do Ciebie, 
w czym chce Cię umocnić, 
w czym upomnieć lub przed 
czym przestrzec? Przyjdź i 
weź udział w cotygodnio-
wym studiowaniu Pisma 
świętego. Grupa „Słowo 
Życia” spotyka się na 
wspólnym rozważaniu 
Słowa Bożego w każdą 
sobotę o godz. 10:45am w 
salce katechetycznej (obok 
holu parafialnego) St. John 
Baptist’s Church. Kontakt: 
Dk. Krzysztof Jabłoński 
tel. 07851 735590.

żadnej przykrości. Nawet 
w naszych modlitwach 
nie prosimy o wytrwałość 
w przykrościach, tylko 
o to, by Bóg je zabrał jak 
najszybciej. W imię Je-
zusa chcemy zawsze i ko-
niecznie odnosić jedynie 
sukcesy, w imię Jezusa 
żądamy, aby inni zawsze 
nas rozumieli i byli dla 
nas dobrzy, w imię Jezusa 
żądamy, aby życie było 
komfortowe i pełne wygód, 
w imię Jezusa czynimy 
wszystko, aby inni z nas 
byli we wszystkim zad-
owoleni. To nie jest jednak 
chrześcijaństwo, tylko co 
najwyżej utajona forma 
nerwicy. Krzyż Chrystusa 
szepcze do nas cicho, że nie 
zawsze musimy odnosić 
zwycięstwa, nie możemy 
oczekiwać, by każda droga 
była palmowa, bo są i oli-
wne.

Zapisy do 
Scholi 
Dziecięcej 

Nasza Schola Dziecięca 
„Śpiewające Aniołki” w 
dalszym ciągu poszukuje 
dzieci, które chciałyby 
wielbić Pana Boga swoim 
śpiewem. Dlatego kieruje-
my serdeczne zaproszenie 
do Rodziców by zapisy-
wali swoje pociechy do tej 
dziecięcej grupy, aby móc 
ubogacać naszą liturgię 
śpiewem podczas Mszy św. 
dziecięcych i jednocześnie 
rozwijać swoje talenty 
muzyczne. Spotkania 
Scholii odbywają się w 
czwartki o godz. 7:00pm 
w kościele. Wszyst-
kich chętnych prosimy o 
kontakt z Panią Magdą 
Dubanowską dzwoniąc: 

Pierwsza Spowiedź 
Dzieci Komunijnych

Zapraszam dzieci przygotowujące się do 
Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. na ich 
spowiedź próbną w piątek 26 kwietnia o godz. 
6:30pm w kościele. Spowiedź zasadnicza dla 
dzieci mających Pierwszą Komunie w Polsce w 
miesiącu maju będzie we wtorek 30 kwietnia o 
godz. 6:00pm lub po Mszy wieczornej o godz. 
7:30pm.  



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 

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

Cards for Easter
for available

Collections
Collection - £1587.34; 
Votives Candles - £83.91; 
Shop - £30; SCIAF £5 
and Catholic Papers - 
£7.22.

Italian Classes
Italian classes will 

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

Union of 
Catholic Mothers

Tuesday 16th. Mass at 
7pm followed by Parish 
Stations of the Cross - 
there will be no meeting 
in the hall.

The next meeting will 
be on Tuesday 7th May.

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
Children’s Liturgy 

starts again next Sun-
day at 9am Mass. 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 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.

If you have inadvert-
ently picked up Gift Aid 
Envelope Box number 
171 and it does not have 
your name on it please 
return.

Stations of 
the Cross 

after Tuesday
after 7pm Mass 

and on Wednesday  
after 10am Mass

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 
or sciaf@sciaf.org.
uk

Monday Mass at 9am to allow 
time for Mgr McInally’s 

funeral in Dundee.

the entire year for each 
one of us. It should be 
a week of deep prayer 
and meditation, in un-
derstanding the events 
of the Passion of Our 
Lord. One of the most 
powerful moments dur-
ing Holy Week is when 
our tabernacle here 
in the Church will be 
empty on Good Friday. 
It is a moment that this 
sacred space feels very 
different. It reminds us 
of how precious a gift 
the body and blood 
of Christ, present in 
this world for us in the 
Eucharist, is in our life. 
Let this week remind 
us of this precious gift. 
Celebrating Holy Week 
is an opportunity. It is 
a chance to walk with 
the Church, throughout 
time and throughout 
the world, as she walks 
with her Bridegroom 
through the most im-
portant week in the his-
tory of the world. It is 
a chance to focus our 
minds on, and seek to 
intensify our affections 
for, the most important 
and timeless of reali-
ties. Seize the Week. I 
would encourage you 
to consider how you 
might make the most 
of this week. These are 
some of the darkest and 
brightest days in the 
history of the world, 
and they are rich with 
soul-sustaining food 

and life-clarifying vi-
sion. May God make 
this to be for you a week 
of being newly ground-
ed in the love of Christ, 
so plainly on display 
from the resolve of 
Palm Sunday, through 
the sublime nature of 
Maundy Thursday, to 
the ultimate sacrifice 
of Good Friday, to the 
triumph of Easter. And 
may you freshly know 
the love of Christ, in all 
its breadth and length 
and height and depth 
— and wonder upon 
wonder, be filled with 
all the fullness of God. 
If you give all of your-
self sincerely to expe-
rience Holy Week, the 
joy and grace you will 
feel when we celebrate 
the Lord’s Resurrection 
at Easter will be all the 
greater. The Passion of 
Jesus Christ reminds 
us that Jesus bled and 
died for each of us. Let 
us give Him the time to 
show our thankfulness 
for this gift that is be-
yond measure. And, if 
we do, the beauty that 
we receive in Him is far 
greater than anything 
else we could ever attain 
in this world. May each 
of you participate fully 
in the Liturgy of Holy 
Week have a blessed 
Holy Week in growing 
closer to our Lord, Je-
sus Christ. Amen!

Canon Mulholland

Funeral Mass -  
Monsignor Hugh 
Francis McInally

Solemn Requiem Mass 
will take place at 12 noon 
on Monday, 15th April in 
St. Andrew’s Cathedral, 
followed by burial at 
Balgay Cemetery.

 Morning Mass in St 
John’s, Perth, on 15th 
April will therefore be at 
9am.

continued from p1
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https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

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

Liturgia – 

Triduum 
Paschalnego
Wielki Czwartek 
(18 kwietnia) – pamiątka ustanowienia Sakramen-
tu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Msza 
św. w tym dniu o godz. 7pm (po angielsku).                    
                                                                                                                  
Wielki Piątek 
(19 kwietnia) – Pamiątka śmierci Pana Jezusa 
na krzyżu. Ceremonie wielkopiątkowe o godz. 
3pm po angielsku, oraz o godz. 7pm po polsku. 
W tym dniu jako jedynym dniu w całym roku 
nie odprawia się Mszy św. lecz adorujemy Pana 
Jezusa złożonego do grobu.                                                 
                                                                              
Wielki Piątek – Post Ścisły
Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje 
nas post ścisły, zarówno ilościowy (jeden posiłek 
do syta) jaki i jakościowy (bez pokarmów 
mięsnych). Przeżyjmy te ostatnie dni wielkiego ty-
godnia w zjednoczeniu z Chrystusem cierpiącym.                                                                                                                                      

Wielka sobota 
(20 kwietnia) – Wigilia Paschalna o godz.
7:30pm (po angielsku).

Wielka Sobota 
(20 kwietnia) 
– Święcenie pokarmów
Świecenie pokarmów na stół wielkanoc-
ny odbędzie się w godzinach wczesno-
popołudniowych:
- o godz. 1pm
- o godz. 2pm
- o godz. 3pm
Weź koszyczek do swej pięści, do kościoła 
przyjdź poświęcić. 
Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też 
kawałek. Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapom-
nij chrzanu czasem!

Niedziela Wielkanocna 
Msza św. „Rezurekcyjna” po polsku o godz. 7am, 
oraz druga Msza świąteczna w języku polskim o 
godz. 12:30pm.

Poniedziałek Wielkanocny
W drugi dzień świąt zapraszamy również do ucz-
estnictwa we Mszy św. po polsku o godz. 12pm. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
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 
po angielsku. Podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest też możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm. 
Dodatkowo Sakrament spowiedzi jest jeszcze  w 
każdą sobotę po Mszy św. porannej ok. godz. 
10:30am, oraz w niedzielę od godz. 4:15pm. 


