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Fifth Sunday of Easter
Year C

19th 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:
John Nicholas Woods, 
William John MacLel-
lan, Ann Fraser, Mgr 
John MacNeil and Allan 
Rowley
Fidelium animae per 
misericordiam Dei 
requiescant in pace. 

 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  1967 John V Taylor was invited to give 
the Cadbury Lectures in Theology at the 
University of Birmingham. The experience 

then stimulated him to the extent he felt com-
pelled to rewrite the original series of eight lec-
tures which made up the chapters of his book 
The Go-Between God. 

ourselves off, but being 
fully alive in relationship 
to God and one another, 
giving and receiving, re-
sponsive to the joy and 
the pain and the need of 
others.  ‘I came that they 
may have life, and have it 
abundantly.’

 ‘Lex orandi, lex cre-
dendi’ - which roughly 
means:  ‘if you want to 
know what we believe, 
look at how we pray’.  

We want to be people 
who seem to understand 
the value of quiet hope, 
the kind of faith that 
hangs in there when life 
is difficult and messy and 
everything seems out of 
control, and the trans-
formative power of a 
love that bears all things, 
believes all things, hopes 
all things, endures all 
things, whatever life 

In his book he wrote 
of the Holy Spirit act-
ing on us as an inspira-
tion to live life in all its 
fullness.  In contrast to 
what he called ‘the death 
of slow extinction as all 
the energies are spent 
on getting and keeping’, 
it is the Spirit that leads 
us to spend our energies 
instead on ‘living and 
giving’. Not shutting 

“...look at how we pray”
throws at it. And that’s 
a rare gift, a gift of the 
Spirit. 

Each day we remember 
and pray for people on 
the anniversary of their 
death. Cherished names 
even though many of the 
names are not of people 
we have known our-
selves ‘If you would … 
remember me, … do this 
with bread and wine.’ 

If you want to know 

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 I will bless your name for ever, 
 O God my King.
 Gospel Acclamation 
 Jesus said: 
 ‘I give you a new commandment:
 love one another, 
 just as I have loved you.’

Apology-
Please accept our profound apologies for 

mix-up that meant no Mass last Saturday. 
Sorry, for the inconvenience that may have 
resulted. 

As the Chair of the Council of Priests I will 
be away Monday & Tuesday. Mass will be as 
normal. On Thursday I will be part of the inter-
view panel for Head Boy & Head Girl. 

On Saturday we have a baptism followed by 
two weddings. We endeavour to do our best to 
fulfil out diary commitments despite the rare 
hiccup. Your patience and good will is always 
appreciated.

Weddings
Saturday 25th May

12noon Wedding of 
Natalie Chalmers and 
Stuart Hogg

2pm-Paula Monaghan 
and Adam Wellbrock

Congratulations 
to both couples

what we believe, look at 
how we pray.  That’s a 
gift of the Spirit. 

It is no accident that so 
much of Christ’s teach-
ing was around a conviv-
ial table, to the tutting of 
the religious authorities.  
Bring on the tutting.  It 
is there that we will find 
Him still. Breaking bread 
together, as on the Em-
maus road. 

Canon Mulholland

First Holy Communion Rehearsal

There will a rehearsal for all 
First Holy Communion children 

on Wednesday 29th May at 1.30pm 
in St John’s Church. 

 
Parents of children who do not attend our 
parish primary school are invited to bring 

their children to this rehearsal
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Przez wiele ucisków zmi-
erzamy do Nowej Ziemi 
i Nowego Nieba, gdzie 
Bóg otrze każdą naszą łzę. 
Wzruszające są słowa Jezusa, 
wypowiedziane po wyjściu 
Judasza, gdy do swoich uc-
zniów zwraca się jak do dzie-
ci, pragnąc uchronić od tego, 
co najgorsze. A nie ma wcale 
na myśli cierpienia, tylko brak 
miłości. Znamy słynne zdanie 
Sartre’a: „Piekło to inni”. 
Bp Kallistos Ware odpowi-
ada: „Piekłem nie są ludzie 
– to ja, odcięty od bliźnich, 
odrzucający wszystkie ludz-
kie więzi, wypierający się 
Trójcy”. Bóg nas nie skazuje, 
my sami wydajemy na siebie 
wyrok. Mając miłość, można 
znieść nawet cierpienie, bez 
niej nawet to, co nie jest 
przykrością, staje się torturą. 
Miłość jest zawsze najlep-
szym rozwiązaniem, gdyż 
pozwala znieść zdradę. Zdra-
da nie może jednak znieść 
miłości. To wyjątkowe wyz-
nanie Jezusa, wypowiedziane 
po wyjściu Judasza, jest dow-
odem istnienia w Chrystusie 
miłości niepohamowanej i 

bezwarunkowej. To najlep-
sza nowina, gdy się zrozum-
ie, że miłość jest odporna 
na wszystko jak organizm, 
którego nie dopada żaden 
wirus. Bóg czyni wszystko 
nowe, stwarza Nowy Świat 
bez łez cierpienia, bez 
śmierci, bez żałoby, bez kr-
zyku przemocy, bez chorób i 
rozpaczy. Wierzę w taki świat 
nie dlatego, że mam dosyć 
tego świata, ale dlatego, że 
Boga stać na kosmiczny gest 
i piramidalny efekt. Gdyby 
nie był możliwy doskonały 
świat, to każda, nawet najzw-
yklejsza miłość byłaby naiw-
nym podejściem do życia 
doczesnego. Po co kochać, 
skoro miłość nie mogłaby 
stać się wiecznym przeby-
waniem ze sobą? Świat nowy, 
wieczny nie jest zwykłym 
przedłużeniem czasu, który 
obecnie przeżywamy. Morze 
czasu jest głębiną, do której 
wrzucona jest sieć ludz-
kich więzów, trzymana ręką 
Boga niczym ręką rybaka. 
Jesteśmy pochwyceni, a pew-
nego dnia wynurzymy się 
nad powierzchnię czasu do 

Miłość odporna na wszystko

nowej rzeczywistości. Nasze 
zdumienie będzie wówczas 
przypominać zdumienie ot-
wartych oczu wyłowionej 
ryby. Każda sekunda życia 
jest istotna, jeśli tworzymy w 
niej sieć miłości. Nie chodzi 
o jakąkolwiek miłość, lecz 
o miłość, którą On wskazał, 
o życie w Duchu Świętym, 
w Jego łasce i w wyrzecze-
niu się grzechu. Bezbożność 
zaczyna się już wtedy, gdy 
wieczór spędzamy bez Boga. 
Każda sekunda może zaś 
stać się szczeliną, przez którą 
możemy zobaczyć to, co 
ujrzał Jan, gdy pisał o widze-
niu Nowej Ziemi i Nowego 

Nieba. Wieczność jest tuż-
tuż, a wchodzimy w nią nie w 
jakiejś odległej przyszłości, 
ale w każdej chwili, gdyż 
królestwo Boże jest ENTOS 
HYMON, czyli „wewnątrz 
nas i pomiędzy nami”, w sieci 
relacji, ale też w zasięgu ręki, 
tuż obok! Nie jest to więc 
królestwo, które kiedyś się 
ujawni, ale jest tuż za ścianą 
czasu, za rogiem każdej godz-
iny, za drzwiami tej minuty. 
Byleby tylko kochać tak, jak 
On chce, abyśmy kochali. 
Tym więcej i tym pewniej, 
gdy twój wieczernik opuszc-
za twój osobisty Judasz, 
trzaskając drzwiami.

Fr Bogdan

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. 

Msza dziecięca
W każdą pierwszą niedzielę 

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

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendar-
zu liturgicznym wspominać 
będziemy:
W środę 
– Wspomnienie św. Rity z 
Cascii, zakonnicy. 
W piątek
– Wspomnienie 
Najświętszej Maryi Panny, 
Wspomożycielki Wiernych.

Pierwsza 
Komunia św.

Pierwsza Komunia św. 
naszych Polskich Dzieci 
będzie w tym roku 2 czer-
wca o godz. 4:00pm. Dzieci, 
które po raz pierwszy będą 
przyjmowały Pana Jezusa do 
swoich serc to: Maja Ampul-
ska (w Polsce), Antoni Brzós-
ka, Julia Jakubczyk, Amelia 
Kamińska (w Polsce), Eric 
Kościelski-Przybyś, Adam 
Kruszyński, Igor Kruszyński, 
Marcel Kula, Xavier 
Lulkowski, Maja Majchrzak, 
Julita Marczuk (w Polsce), 
Mateusz Maryniak, Mia Ma-
zur (w Polsce), Adam Milcza-
rek, Kacper Pokora, Wiktoria 
Pyka (w Polsce), Stefania 
Rudzka, Wojciech Wód-
kowski, Gabriela Wypasek, 
Alexander Zieliński. Wszyst-
kim dzieciom składamy nasze 
gratulacje i pamiętajmy o 
nich w naszych modlitwach. 

NMP – 
Wspomożenie 
Wiernych  

Wspólnota Krwi Chrys-
tusa, oraz grupa  „Słowo 
Życia”, zaprasza wszystkich, 
którym bliska jest osoba Mat-
ki Bożej na Mszę świętą w 
dniu 24 maja (piątek) o godz. 
7pm.  Tego dnia Kościół  ws-
pomina: 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

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 Sakramentu 
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.   

                                                    

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. Dlat-
ego nawet żyjąc tutaj 
na emigracji nie za-
pominajmy by uczcić 
Maryję odmawiając w 
naszych domach Litanię 
Loretańską ku Jej czci. 
Udekorujmy również 
Jej wizerunki w naszych 
domach jak to robią nasi 
rodacy w Polsce. Trudno 
tam znaleźć figurę czy 
przydrożną kapliczkę 
by nie było przy nich 
kwiatów dla Pani Niebi-
skiej. 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 rodz-
iny żyjącej w tym kraju. 

Dekorowanie 
Kościoła

Wspólnota Polska jest 
odpowiedzialna przez cały 
miesiąc maj, aż do pierwszej 
niedzieli czerwca za de-
korowanie 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: 
Renacie Król i Małgorzacie 
Wypasek za dekorację 
kościoła na dzisiejszą 
niedzielę. Bóg 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 

Collections
Collection - £1377.90; 
Shop - £22; Sick and 
Reired Priest Fund (spe-
cial collection) - £20.

Union of
Catholic 
Mothers

Tuesday 21st Outing to 
Newport for Mass with 
Mgr Drysdale followed 
by Fish Supper. Meet out-
side 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. 

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
Let us ask the Lord for the grace that 
a new wave of love for our neighbour 
may sweep over this poor world. 

St Pope John Paul I

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

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.)

Second
Collections

Sunday 2nd June
Apostolate 
of Communications
Sunday 30th June 
Peter’s Pence
Sunday 07th July
The Apostleship 
of the Sea
Sunday 16th July
Day for Life

Bishop’s 
Jubilee Mass

His Lordship Bishop 
Robson will celebrate 
the Ruby Anniversary 
of his Sacred Ordina-
tion to the Priesthood in 
St Andrew’s Cathedral, 
Dundee on Thursday 
20th June at 7pm with a 
Solemn Mass of Thanks-
giving. An invitation is 
extended to you all to at-
tend.

Dunkeld News
The new edition of 

the Bishop’s Newsletter 
is now available in the 
porch - FREE - please 
take one.



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

Formation Course
for Catholic Teachers and Parish Catechists

Calling all existing and aspiring cat-
echists. Could 12 hours change your faith 
life? Come and see - register for Echoes 
delivered over 12 weekly sessions. 

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 

Mondays (20th/27th May and 3rd/10th 
and 17th June) , at 7pm, Pastoral Centre, 
24-28 Lawside Road, Dundee. DD3 6XY 
- it’s not too late to join in.

The series has been recorded and you 
can catch up with the talks so far  at 
www.dunkelddiocese.org.uk 


