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5th Sunday of Lent
Year C

7th 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: Mgr 
Hugh McInally, Helen 
McFarlane, Gerard Hen-
dry

Anniversaries: Jim 
Clark, Rose Mackle, Sue 
O’Neill, Maggie Don-
nelly, Elsie Donnelly and 
Martha O’Brien .

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

Let the one among you who is without sin 
be the first to throw a stone at her.” 

- John 8:1-11
starts doodling.

Jesus refused to in-
teract with the people 
on their level of hatred 
and madness. He draws 
in the sand for a time.  
The Gospel doesn’t say 
[what’s he’s drawing].  
But when he finally 
faces the mob and re-
sponds, all the people 
who were going to kill 
the woman have disap-
peared.

You have to wonder:  
Where was the man 
with whom she com-
mitted adultery?  Some 
people suggest he was 
in the crowd, waiting to 
join in with the others 
and kill her.  We don’t 
know.  But I can guess 

In John 8, when the 
woman is about to be 
stoned by the Phari-
sees for adultery, we 
see Jesus doodling in 
the sand.  The Phari-
sees, the officially 
good people, are act-
ing well within the law 
when they condemn the 
woman to death. A huge 
crowd of people willing 
to kill her joins them.  
The Greatest Hits mo-
ment here comes when 
Jesus challenges the 
crowd: ‘Let him who is 
without sin cast the first 
stone.’  But the more in-
teresting stuff happens 
before, when he leaves 
the gathering storm, 
goes off by himself, and 

Let us decide to accept to God’s Mercy
how the condemned 
woman must have felt 
— surprised.  She was 
supposed to die, and her 
life was spared. Hope 
always catches us by 
surprise.

Christ calls us to em-
brace a new perspective 
of humankind: that we 
are brothers and sisters 
to one another; that we 
are called not to be judg-
es or self-appointed ex-
ecutors of God’s wrath 
on others (God reserves 
that to himself) but to be 
agents of God’s forgive-
ness and reconciliation; 
that we should find no 
satisfaction in the fall of 
sinners but should only 
be satisfied when we 
have done all we can to 
lift them up and restore 
them to hope.  “Hate 
the sin but love the sin-
ner” is easier said than 
done.  We’re capable of 
justifying the destruc-
tion and exile of anyone 
who does not meet our 
standards of conduct.  
But to be faithful disci-
ples of the Easter Christ 
is to drop our stones of 
condemnation and self-
righteousness and help 
restore and heal the lost, 
the troubled, the disap-
pointed with whom we 
share the compassion of 
God.     

The “Good News”, 
and it really is good 
news, is that Jesus is 
just waiting for the 
chance to pour out His 
mercy upon us. How-

ever, He will not force 
us. Love can never be 
forced. Just like the 
woman in today’s Gos-
pel, we have to make a 
conscious decision to 
accept the mercy being 
offered to us. Our deci-
sion begins as a move-
ment of our hearts to-
wards Christ, and then, 
as baptized Catholics, 
we express our desire 
to follow Him, by go-
ing to Confession. It 
does not matter if it is 
for the first time or for 
the thousandth time, 
wherever we are on our 
spiritual journey, we are 
all being called to deep-
er conversion. In this 
great gift of the Sacra-
ment of Reconciliation, 
each of us can experi-
ence that same personal 
encounter, the woman 
in today’s Gospel did, 
with the overwhelm-
ing mercy of God. My 
brothers and sisters 
this is the Fifth Sunday 
of Lent. We are in the 
home stretch, heading 
towards Holy Week. I 
encourage and invite 
you to make these re-
maining days of Lent 
fruitful, by consciously 
deciding to follow Jesus 
Christ more closely, by 
allowing His mercy to 
fill your heart, by allow-
ing His mercy to change 
your heart, so that you 
too, may experience 
that incredible new life 
in Christ.

Canon Mulholland

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Give me justice, O God,
 and plead my cause 
 against a nation that is faithless.
 From the deceitful and cunning 
 rescue me,for you, O God, 
 are my strength.
Responsorial Psalm
 What marvels the Lord 
 worked for us! Indeed we were glad.
Gospel Acclamation 
 Seek good and not evil 
 so that you may live,
 and that the Lord God of hosts 
 may really be with you. 
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Jezus nie pochwalał 
ani uczynków syna mar-
notrawnego, ani czynów 
kobiety, która cudzołożyła. 
Po raz drugi podkreśla, 
że o wiele niebezpiec-
zniejsze jest osądzanie 
grzesznika niż jego grzech. 
O wiele niebezpiecznie-
jsze było zgorszenie brata 
syna marnotrawnego, bo 
pozostawiało go poza 
domem ojca. Równie nie-
bezpieczne było oskarżanie 
cudzołożnej kobiety dla 
tych ludzi, którzy ją w 
tym potępieńczym orszaku 
przywiedli do Jezusa, 
zamierzając ukamienować. 
Rzucanie kamieniami 
świetnie przekłada się 
na obraz przerzucania na 
kogoś własnych, ukry-
tych oskarżeń sumienia. 
Większość mężczyzn dość 
łatwo posądza kobiety o 
to, co w nich jest ukrytym 
i wstydliwym problemem. 
Kiedy na ulicy wulgar-
nie określają kobietę albo 
w ich spojrzeniu można 
wyczytać słowo „dziwka”, 
to nie jest to niczym innym, 
jak tylko źle tłumionym 
pożądaniem. Jeśli człowiek 
nie chce przyznać się sam 
przed sobą do pewnych 
schorzeń sumienia, sta-
je się to wszystko albo 
obsesją, albo zacznie 
wyciekać na powierzchnię 
świadomości w postaci 
rzutowania na inne oso-
by swoich stłumionych 
wynaturzeń, w postaci pro-
jekcji. Przypisuje się wtedy 
innym dokładnie to, czego 

w sobie samym nie chce 
się uznać. Inni stają się lus-
trami lub ekranami naszych 
wewnętrznych potworów. 
Tak więc, najczęściej ci, 
którzy skrywają wstydli-
wie nawet przed samym 
sobą nieuporządkowanie 
seksualne, są najbardziej 
skłonni w każdej kob-
iecie dopatrywać się zw-
yczajów wprost spod la-
tarni, czemu zwykle w 
zawoalowany sposób dają 
wyraz, maskując to iron-
icznym lub złośliwym 
uśmiechem. Pewien psy-
chiatra powiedział mi, 
że mężczyźni, którzy 
w stosunku do kobiet 
nadużywają wulgarnych 
określeń odnoszących 
się do seksualności, są 
upokorzeni przez własną 
pożądliwość i zwykle 
poważne grzechy ukrywają 
w swym sumieniu. Ich 
sumienie jest krzywdzone, 
bo nie dopuszczają do sie-
bie wyrzutów sumienia, co 
prowadzi do obwiniania 
zewnętrznych obiektów. 
Kiedy człowiek nie do-
puszcza do siebie wyrzutów 
sumienia, ma już tylko 
jedną drogę, by dać upust 
wewnętrznemu napięciu: 
obwiniać innych. Nasza 
cywilizacja jest wyjątkowo 
wulgarna i chociaż ciągle 
różne grupy społeczne 
domagają się poszanow-
ania kobiet, najczęściej 
skutek jest odwrotny, i 
właśnie one są ekranem 
zbiorowych projekcji. 
Coraz częściej słyszy się 

Confession and Sunday Mass

Lustro dla potworów                                                                                                                                         

nawet z ust najmłodszych 
najstarsze przekleństwa. 
Historia z kobietą, 
którą pochwycono na 
cudzołóstwie, każe nam się 
zastanowić, w jaki sposób 
owi mężczyźni przyłapali 
tę grzeszną kobietę? 
Dlaczego tak wiele trudu 
włożyli w przyłapanie jej 
in flagranti? Szczegól-
nie nam, mężczyznom, 
powiedziałaby ta Ewange-
lia wprost w oczy: „To, 
o co głośno oskarżasz 
kobietę, zdradza to, czego 
skrycie od niej pragniesz!”.

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. Zapraszam do udziału 
w nabożeństwach i życzę 
każdemu z was, aby ten 
święty czas Wielkiego Pos-
tu był okresem zwycięstwa 
Waszego ducha nad ciałem. 

Wielkopostne 
zamyślenia 

„Panie, daj pan funta 
na chleb!” – takie nalega-
nia i prośby możesz coraz 
częściej usłyszeć na uli-
cach ze strony tzw. ludzi z 
marginesu. Jak reagujesz 
na takie sytuacje? 
Zmieszaniem, ukrywaną 
obojętnością, chłodem czy 
odruchowym wrzuceniem 
pieniędzy do kubeczka? 
Mimo wszystko kontakt z 
ludźmi z ulicy prowokuje 
cię i irytuje: przejść obok, 
czy zatrzymać się? A może 
to jakiś naciągacz, któremu 
nie chce się pracować? 
Dlaczego mam oddawać 
swoje uczciwie zarobione 
pieniądze, komuś, kto na 
to nie zasługuje? Czy i ja 
nie mam swojej rodziny i 
własnych potrzeb? Czemu 
ci ludzie nie zabiorą się do 
jakiejś konkretnej pracy? 
Przyznaj się, że czujesz się 
niespokojny i rozdwojony 
w sobie. To dobry znak, 
który oznacza, że jeszcze 
masz wrażliwe sumienie 
– ponieważ pytasz. Gorzej 
byłoby – gdybyś uznał 
ubogich za zwykły element 
codziennej rzeczywistości. 
Ten dylemat może stać 
się dla ciebie wezwaniem 
do wyjścia z ciasnego ro-
zumienia jałmużny, którą 
ograniczyłeś do dawania 
pieniędzy, aby uspokoić 
swe sumienie. Tymczasem 
rozejrzyj się wokół: twoja 
rodzina, sąsiedzi, znajomi 
wciąż oczekują twojej do-
broci. Czekają, kiedy za-

miast mówić: „Nie mam 
czasu”, zaczniesz zauważać 
ich potrzeby i pragnienia. 
Nie musisz dokonywać 
cudów ani niezwykłych 
dzieł. Wystarczą pros-
te gesty miłości: dobre 
słowo, przebaczenie, po-
moc zmęczonemu, od-
robina uśmiechu, polep-
szenie oziębłych relacji, 
rozmowa z dzieckiem, 
dobre wypełnianie swoich 
obowiązków, odwiedz-
iny chorego czy samot-
nego i wiele innych. Taka 
jałmużna jest możliwa 
również dla ciebie – jeśli 
chcesz się stać darem 
dla drugich. Otwartość 
wobec twoich bliskich 
i docenienie wartości 
zwykłych uczynków, 
sprawi, że również ludzie 
z marginesu nie będą dla 
ciebie żywym wyrzutem 
sumienia. Popatrzysz na 
nich nie z wyrachowani-
em i podejrzliwością, ale 
ze współczuciem, nawet 
jeśli nie będziesz miał 
czego wrzucić do kubec-
zka… Chrystus również 
nie uzdrowił wszystkich, 
nie uwolnił całego świata 
od nędzy i wszelakiego 
cierpienia, chociaż mógł 
to uczynić. Wędrował 
po Palestynie, a nie po 
całej ziemi. Nie uleczył 
wszystkiego zła, ale był 
litościwy i współczuł. Dał 
przykład, abyś i ty mógł Go 
naśladować.

Rekolekcje 
wielkopostne                                                                                                                                    

Dziękuje Ks. Dami-
anowi Siwickiemu, Mis-
jonarzowi z Zakonu Krwi 
Chrystusa z Częstochowy 
za przewodniczenie w tym 
roku naszym wielkopost-
nym rekolekcjom dla 
naszej polskiej wspólnoty. 
Dziękuje Wam wszystkim 
którzyście uczestniczyli w 
tym ważnym duchowym 
przygotowaniu do Świąt 
Wielkiej Nocy. Niech to 
usłyszane Słowo Boże wz-
rasta w Waszych sercach i 
co daj Boże, niech każdego 
dnia wydaje blogosławione 
owoce w większym 
miłowaniu Boga i naszych 
bliźnich. Słowa szczegól-
nej wdzięczności należą 
się naszym Paniom, które 
od strony gastronomiczno-
cukierniczej pozwoliły 
mi przyjąć i ugościć 

Ojca Rekolekcjonistę i 
Księży Spowiedników. 
Bardzo dziękuję Pani-
om: Sylwi Krużynskiej, 
Elżbiecie Brożynie, Teresie 
Jabłońskiej, Halinie Mod-
zelewskiej, Joannie Kuli, 
Małgorzacie Wypasek, 
Edycie Marczuk, Mag-
dalenie Dubanowskiej, 
Magdalenie i Damianowi 
Krakowiak i Renacie Krol. 
Wszystko było pyszne, że 
nic tylko palce lizać i ta-
lerze też! 

Niech Wam to Pan 
Bóg hojnie wynagrodzi! 
Słowa wdzięcznści kieruje 
również pod adresem Dia-
kona Krzysztofa za jego 
czas i odebranie Ks. Re-
kolekcjonisty z lotniska, 
oraz pokaznie mu oblicza 
Szkocji od strony turystyc-
znej. Panie Boże zapłać! 



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.

Collections
Collection - £1574.49; 
Votives Candles - £85.65; 
Shop - £30 and Catholic 
Papers - £ 5.90.

Italian Classes
Italian classes will 

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

Union of 
Catholic Mothers

Thank you to all who 
supported and donated 
to the student Priesthood 
Bingo tea. A wonder-
ful amount of £819 was 
made.

Our next meeting 
will be on Tuesday 16th 
April, starting with Mass 
at 7pm followed by par-
ish Stations of the Cross.

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
and Friday  
10am Mass
this week

Papal and Epis-
copal Charities

Last Sunday’s collec-
tion - in aid of the Papal 
and Episcopal Chari-
ties - including the Scot-
tish Catholic Interna-
tional Aid Fund - raised 
£866.08 - thank you for 
your generosity.

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

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! 

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.

This course is taking a break now until after 
Easter - next talk wil be on Monday 6th May  - 
at 7pm. The talks have been recorded and you 
can catch up with the talk so far  at www.dun-
kelddiocese.org.uk 

LENTEN RETREAT
at St John’s, Perth

Walking Together 
with Jesus

Mary O’Duffin, Pastoral Education 
Development Officer for the Diocese, has 
been guiding us on Wednesday 
evenings during Lent in prayer 
approaches and faith sharing - based 
on the online Lent Retreat material. 

There is ONE MORE session this week  
- Wednesday 10th April, at 7pm - and 
it’s not too late to join in - please come 
along.

The readings and reflections are online 
here:

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


