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Fourth Sunday of Easter
Year C

12th May 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: 

Grainne Eileen Ka-
vanagh and Nan Mac-
beth.

Anniversaries:
Madge Connaghan, 

Fraser Robertson, Den-
is Boner and Dominic 
O’Neill
Fidelium animae per 
misericordiam Dei 
requiescant 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

In  a time when there is more and more 
noise, and technology and materialism 
continue to exert their hold on us, Cardi-

nal Robert Sarah (the Prefect of the Congrega-
tion for Divine Worship and the Discipline of 
the Sacraments) reminds us about the strength 
of silence. The world generates so much noise 
that seeking moments of silence only becomes 
more necessary. 

is silence. Cardinal Sa-
rah seeks to restore to 
silence its place of hon-
our and importance. “Al-
though speech character-
izes man, silence is what 
defines him, because 
speech acquires sense 
only in terms of this si-
lence.” This is the beau-
tiful and significant mes-
sage as we contemplate 
the quality of our Parish 
Liturgy. Cardinal Sarah 
reflects that: “Silence is 
difficult but it makes a 
human being able to al-
low himself to be led by 
God. Silence is born of 
silence. Through God the 
silent one we can gain ac-
cess to silence. And a hu-
man being is unceasingly 
surprised by the light that 
bursts forth then. Silence 

For Cardinal Sarah, 
modern man/woman, in 
repressing the divine, 
finds himself/herself in 
a deep dilemma, an op-
pressive and anguishing 
trial. The Cardinal re-
calls that life is a silent 
relationship between 
what is most intimate in 
man/woman and God. 
Silence is indispensable 
for hearing the music of 
God: prayer arises from 
silence and returns to 
silence with ever greater 
depth.  

The Cardinal proposes 
the question: can those 
who do not know silence 
ever attain truth, beauty, 
love? The response is 
undeniable: all that is 
great and creative is 
formed by silence. God 

Easter is a profound silence

is more important than 
any other human work. 
For it expresses God. The 
true revolution comes 
from silence; it leads us 
toward God and others 
so as to place ourselves 
humbly and generously 
at their service.”

He reflects too on “the 
silence of Easter.” Easter 
is “a profound silence, 
an immense peace and 
a pure taste in the soul. 
It is the taste of heaven, 
away from all disordered 
excitement.” 

Is this the silence of the 
Eucharist? 

I am struck always by 
the homily of Bishop 
Melito of Sardis in the 
Office of Readings on 
Easter Saturday as the 
Church Universal awaits 
the great vigil of Easter: 
“Something strange is 
happening — there is 
a great silence on earth 
today, a great silence 
and stillness. The whole 
earth keeps silence be-
cause the King is asleep. 
The earth trembled and 
is still because God has 
fallen asleep in the flesh, 
and he has raised up all 
who have slept ever since 
the world began. God has 

died in the flesh, and hell 
trembles with fear.”

It is imperative for us 
to rediscover the Easter 
we celebrate in each of 
our Eucharists. We must 
rediscover the urgency 
and importance of cel-
ebrating the Eucharist 
in silence: the silence of 
Easter.  

Paschal vision does 
not consist in a rapture of 
the spirit; it is the silent 
discovery of God. If only 
the Mass could be, each 
morning, what it was on 
Golgotha and on Easter 
morning!

Remember that the 
Resurrection of Christ 
itself on Easter morn-
ing was seen by no one 
and was made in silence. 
The sound of Christ’s 
resurrection is not one 
of trumpet blasts and 
cymbal crashes, but, 
like the Introit chant 
of Easter morning, is a 
tranquil, mystical ascent 
from death to life. Easter 
marks the triumph of life 
over death, the victory of 
Christ’s silence over the 
great roar of hatred and 
falsehood.

Canon Mulholland

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 We are his people, 
 the sheep of his flock.
Gospel Acclamation 
 I am the good shepherd, 
 says the Lord;
 I know my own sheep 
 and my own know me.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Owce słuchają paster-
za, znają jego głos, jego 
śpiew, intonację. Dzieje 
się tak, gdyż dzień w dzień 
słuchają jego głosu, jego 
słów. Chodząc za nim po 
pastwiskach, lgną do niego 
i przywiązują się niezwykle 
mocno, choć niedostrzegal-
nie. Ale ich przywiązanie 
to zbyt mało dla 
nierozerwalności. Pasterz 
ma zasadę, którą objawia 
jak przysięgę: nikt nie wyr-
wie ich z jego ręki. Dla up-
ewnienia dodaje, że nikt też 
nie wyrwie ich z ręki Ojca. 
Wyobraźnia podpowiada tu 
obraz dwóch rąk, właściwie 
dłoni, ogarniających stado. 
Owe dłonie jak skrzydła 
opiekuńcze kojarzą się z 
symbolem Ducha Świętego, 
gołębicą. Konieczne są 
trzy kroki, aby poddać się 
prowadzeniu przez Bosk-
iego Pasterza. Słuchanie 
głosu, szczerość, która 

nie ukrywa niczego przed 
pasterzem, i wreszcie to-
warzyszenie Mu wszędzie, 
czyli naśladowanie. 
Najczęstszym wezwaniem 
Biblii, skierowanym do 
człowieka, jest wołanie 
o posłuszeństwo, czyli o 
słuchanie słów Boga! To 
jest zawsze w życiu duch-
owym pierwszy krok. Wiara 
pochodzi ze słuchania i jest 
jakimś najszlachetniejszym 
gatunkiem posłuszeństwa, 
odbywającego się dość 
często bez zrozumienia 
dróg, którymi każe chodzić 
Bóg. Bez tego kroku nie 
ma następnych. Kiedy Je-
zus mówi, że zna swoje 
owce, znaczy to, że są one 
dla Niego przejrzyste, nic-
zego nie ukrywają przed 
Nim. On je zna po imieniu, 
ale znaczy to również, że 
zna historię każdej z nich i 
jej sumienie. Żadna z tych 
owiec nie jest pominięta 

Wszystko za wszystko                                                     
albo obojętna paster-
zowi. Znać to rozumieć 
we wszystkim i mieć siłę 
być wyrozumiałym. Tylko 
Jemu każdy z nas może 
powiedzieć nawet to, czego 
w sobie samych nie rozum-
iemy, mając pewność, że On 
na pewno to zrozumie. Nikt 
więc, kto stara się ukryć 
cokolwiek przed Jezusem, 
nie może uczestniczyć w 
marszu tego Bożego stada 
ku nowemu światu, który 
jest stworzony w Chrystu-
sie. Jestem przekonany, że 
poznawanie owiec dokonu-
je się w konfesjonale, kiedy 
właśnie pasterzowi wyzna-
jemy wszystko i w tym wyz-
naniu dajemy się poznać 
takimi, jakimi jesteśmy 
naprawdę. Słuchanie pas-
terza i dawanie się Mu 
poznać, słuchanie słów 
pełnych chwały i miłości 
oraz wyznawanie prawdy 
o naszej nieprawości – 

oto droga życia. Oczekuj 
wszystkiego od Boga i 
wszystko Mu wyznawaj. 
Wszystko za wszystko. 
On może to, czego ty nie 
możesz i co uznajesz za 
niemożliwe. W Nim je-
dynie złóż swoje zau-
fanie jak wszystkie swoje 
oszczędności. Módl się tak, 
jakbyś liczył pieniądze, 
odkładając je do skarb-
ca Jego serca. Gdy On 
dostrzega w kimś całkowite 
zaufanie, podobne do tego, 
jakim kieruje się owca, 
idąc za swoim pasterzem, 
ulega mu i zwraca się w 
jego stronę. Przyciągniesz 
w ten sposób Jego miłość 
do siebie. Owca idzie za 
pasterzem, nie myśląc 
nawet o tym, gdzie idzie i 
nie lękając się tego, co ją 
spotka. To przyciąga Jezu-
sa, gdy pokładamy w Nim 
taką ufność, która pozwala 
iść bez obawy nawet z 
zamkniętymi oczami.

Fr Bogdan

Spowiedź 
i Msza św.

W każdą niedzielę istnie-
je 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. 

Msza dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest litur-
gia Mszy św. dla dzieci. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 2-go czer-
wca 2019 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W poniedziałek 
– Święto NMP z Fatimy. 
We wtorek 
– Święto św. Macieja, 
Apostoła.  

Dekorowanie 
Kościoła

Wspólnota Polska jest 
odpowiedzialna przez 
cały miesiąc maj, aż do 
pierwszej niedzieli czer-
wca za dekorowanie naszej 
świątyni. Dziękuję za 
złożone ofiary na kwiaty 
w minioną niedzielę. Z 
pewnością przyczynią 
się one by nasze ołtarze 
wyglądały jeszcze okazalej. 
W tym tygodniu wyrażamy 
naszą wdzięczność Paniom 
z Auchterarder: Ewelinie 
Jakubczyk, Magdalenie 
Sroka oraz Jolancie Łyko 
za dekorację kościoła na 
dzisiejszą niedzielę. Bóg 
zapłać!  

Pierwsza Komunia św.
Pierwsza Komunia św. 

naszych Polskich Dzieci 
będzie w tym roku 2 czerw-
ca o godz. 4:00pm. Dzieci, 
które po raz pierwszy będą 
przyjmowały Pana Jezusa 
do swoich serc to: Maja 
Ampulska (w Polsce), An-
toni Brzóska, Julia Jakub-

czyk, Amelia Kamińska (w 
Polsce), Eric Kościelski-
Przybyś, Adam Kruszyński, 
Igor Kruszyński, Marcel 
Kula, Xavier Lulkowski, 
Maja Majchrzak, Julita 
Marczuk (w Polsce), Ma-
teusz Maryniak, Mia Ma-
zur (w Polsce), Adam Mil-
czarek, Kacper Pokora, 
Wiktoria Pyka (w Polsce), 
Stefania Rudzka, Wo-
jciech Wódkowski, Gabri-
ela Wypasek, Alexander 
Zieliński. Wszystkim dzie-
ciom składamy nasze gratu-
lacje i pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach. 

Dekorowanie Kościoła
Wspólnota Polska jest 

odpowiedzialna przez 
cały miesiąc maj, aż do 
pierwszej niedzieli czer-
wca za dekorowanie naszej 
świątyni. Dziękuję za 
złożone ofiary na kwiaty 
w minioną niedzielę. Z 
pewnością przyczynią 
się one by nasze ołtarze 
wyglądały jeszcze okazalej. 
W tym tygodniu wyrażamy 
naszą wdzięczność Paniom 
z Auchterarder: Ewelinie 
Jakubczyk, Magdalenie 
Sroka oraz Jolancie Łyko 
za dekorację kościoła na 
dzisiejszą niedzielę. Bóg 
zapłać!  
Spotkanie Rodziców 

Dzieci Pierwszo-
Komunijnych

Rodziców dzieci 
przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. w 
tym roku zapraszam na 
spotkanie 15 maja (środa) o 
godz. 7:30pm do holu para-
fialnego.

NMP – Wspomożenie 
Wiernych  

Wspólnota Krwi Chrys-
tusa, oraz grupa  „Słowo 
Życia”, zaprasza wszyst-
kich, którym bliska jest 
osoba Matki Bożej na 
Mszę świętą w dniu 24 
maja (piątek) o godz. 7pm.  
Tego dnia Kościół  wspomi-
na: Najświętszą Maryję 
Pannę - Wspomożycielkę 
Wiernych, a w naszej 
Wspólnocie Krwi Chrys-
tusa także Matkę i Królową 
Przenajdroższej Krwi, którą 
to Zgromadzenie obrało za 
swoją Patronkę. Przyjdźmy 
wypraszać potrzebne łaski 
dla nas i naszych rodzin za 
przyczyną Maryi. Dk. Kr-
zysztof Jabłoński

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Maj – Miesiąc 
Maryjny

Miesiąc Maj, który 
obecnie przeżywamy 
jest miesiącem szczegól-
nie poświęconym Matce 
Najświętszej. W naszej 
pięknej polskiej trady-
cji miesiąc ten pachnący 
wiosną i kwieciem zaw-
sze był czczony jako 
miesiąc poświęcony naszej 
Królowej. Dlatego nawet 
żyjąc tutaj na emigracji nie 
zapominajmy by uczcić 
Maryję odmawiając w 
naszych domach Litanię 
Loretańską ku Jej czci. 
Udekorujmy również Jej 
wizerunki w naszych dom-
ach jak to robią nasi ro-
dacy w Polsce. Trudno 
tam znaleźć figurę czy 
przydrożną kapliczkę by 
nie było przy nich kwiatów 
dla Pani Niebiskiej. Niech 
ta więź z krajem ojczystym 
i naszą Polską Królową 
wleje w nasze serca źródło 
Bożych łask, ukoi tęsknotę 
za Ojczyzną, a Maryja 
niech swą Matczyną opieką 
wyprasza u swojego Syna, 
Boże błogosławieństwo 
dla każdej polskiej rodziny 
żyjącej w tym kraju. 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                           
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 Sakra-
mentu jest też możliwość 
przystąpienia do Sakra-
mentu 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. 



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 

Collections
Collection - £1458.49; 
Special - £787.72; Votive 
Candles - £91.49; Shop - 
£20; and Catholic Papers 
- £4.20.

Union of
Catholic 
Mothers

Tuesday 21st Outing to 
Newport for Mass with 
Mgr Martin Drysdale 
followed by Fish Supper. 
Meet outside St John’s at 
5.50pm.

Lunch Club
The lunch club con-

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

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy 

continues today at 9am 
Mass. Children’s Liturgy 
takes place at the same 
time as we are celebrat-
ing 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.

Justice 
and 
Peace
In Jesus, God completely 
committed himself in order 
torestore hope to the poor, 
to those who were deprived 
of dignity, to strangers, to 
the sick, to captives, and to 
sinners, whom he welcomed 
with kindness. In all this, 
Jesus was the living expres-
sion of the Father’s mercy.”

Pope Francis

Happy Easter - L-Għid it-tajjeb - Wesołego Alleluja! - Maligayang pasko ng pagkabuhay - Buona Pasqua  - 
Joyeuses Pâques - Христос воскрес - Χριστός ανέστη!  - Frohe Ostern- ùhuójié kuàilè - Veselé prežitie

Beannachtaí na Cásca - Paşte Fericit - Pasg Hapus - Boa Páscoa  - Mshilo Qom! Shariroith Qom!

Angelus Domini nuntiavit Mariæ 
(The angel of the Lord declared unto Mary)

A MARIAN 
EVENING 
OF PRAYER, 
HYMNS, 
REFLECTION 
& ADORATION

Followed by a reception with 
hors d'oeuvres & vino in the hall

Wednesday 22nd May at 7pm 
in St John’s Church

Mass for the Sick 
10am, Saturday 18th May

followed by teas in the hall  

Names will be taken for 
the Annual Coach Outing 

Wednesday 12th June 
with the coach leaving 

St John’s at 1.30pm

Italian 
Association 
Theatre Trip

Names can be added 
to the list in the Church 
Hall for those wishing 
to join us for the perfor-
mance of Blonde Bomb-
shells of 1943 - preceded 
by High Tea at Bankfoot 
- on Monday 8th July.
(Coach departs at 4pm.)

Italian Mass and 
May Procession

Next meeting - SUN-
DAY 26th MAY at 1pm 
- in St Mary’s, Kinnoull.

The meeting will be-
gin at 1pm - and include 
Holy Mass in Italian at 
3pm followed by the 
May Procession - con-
cluding with the Crown-
ing of the Statue of Our 
Lady in the Grotto. Re-
freshments will follow in 
the Monastery refectory 
- all welcome.



ParishShop
Open after Mass 

on Sunday

First Communion 
Cards and Gifts

are available

Diocesan Youth Pilgrimage 
Sunday 9th June 2019      10am-8.30pm     12-30 years 

To register or for more information please contact the youth  
service via email or social media. 

       youth-office@dunkelddiocese.org.uk          @RCDunkeld_Youth 

      @dunkeldyouthservice               www.facebook.com/DunkeldYouthService 

(Please note under 18s will require a parental consent form  
to be completed and returned by Friday 7th June 2019.  

These can be obtained online or via the youth office.) 

Cost for the day: £10 (lunch not included) 

Join Bishop Stephen and the Dunkeld Youth Service for a fun-filled, 
educational journey around some of Dunkeld Diocese’s spiritual  

landmarks and beautiful scenery. 

Depart 

Arrive in  
Dunkeld 

Visit to the  
Cathedral 

Lunch Mass in Aberfeldy Visit to  
Loch Tay 

(Kenmore) 

Visit to  
Loch Earn 

(Lochearnhead) 

Visit to  
Crieff 

Return 

Borrow from our 
extensive collection

available in the Church Hall

St Margaret of Scotland
In Dunfermline - the Annual Pilgrimage

Sunday 2nd June
Starts at 11am with visits to sites 
associated with St Margaret’s life

At 1.45pm - gather at Pittencrieff Park 
gates for the procession
3pm Holy Mass 

in St Margaret’s Memorial Church


