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Six Sunday of Easter
Rogation Sunday, Year C

26th 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: 

Ian Burn, Sarah Kil-
bride and Jackie Moohan

Anniversaries:
Helen Mackle and Don-
nie Campbell.
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

Today is Rogation Sunday, welcoming the 
three Rogation Days beginning tomor-
row and leading us up to Ascension Day 

on Thursday. The Rogation Days have gath-
ered to themselves many themes and empha-
ses. One of them is the Church’s ministry of 
intercession, for rogation, from the Latin ro-
gare, ‘to ask’, is associated with the words of 
Jesus in today’s Gospel, ‘the Father will give 
you anything you ask him in my name’, words 
that remind us that the ministry of the Ascend-
ed Christ is ever to make intercession for us, 
pleading his passion that the fruit of it might 
bring salvation to the world. 

In time Rogation was 
extended to include in-
tercession for human 
labour, for a proper 
stewardship of the earth 
and its rich yet fragile 
resources. Far too many 
people and young peo-
ple are without satisfying 
and sustainable work, 
and we are still so utterly 
wasteful in our daily liv-
ing.

We are all part of one 
vine, all connected, all 
interrelated. When we re-
alize this, we stop trying 
to work for our own self-
ish gain at the expense of 
others, for we know that 

Belonging to the One True Vine

If politicians, or Chris-
tians, or any of us re-
alized we are all part 
of one vine, we would 
search out ways to coop-
erate with each other and 
serve the common good, 
instead of championing 
partisan interests. 

Everything we think 
or do affects this world 
sometimes in small 
ways, sometimes in very 
big ones. Every time we 
cry, the world cries with 
us. Every time we laugh, 
the world laughs along. 
Every time we sin, the 
world is damaged by our 
actions. 

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Let the peoples praise you, O God; 
 let all the peoples praise you.
 Gospel Acclamation 
 Jesus said: 
 ‘If anyone loves me 
 he will keep my word,
 and my Father will love him, 
 and we shall come to him.

But when we do our 
best, when we try to re-
spect others, when we 
seek to follow in God’s 
ways then the vine 
thrives, more shoots are 
sent out, leaves appear, 
and then, in God’s good 
time, the rich harvest of 
fruit comes: grapes for 
eating, for drying into 
raisins, for fermenting 
into wine, seeds to be 
planted for harvests yet 
to come. 

This is the good news 
of Rogation Sunday, of 
every day. This is the 
message of the angels, 
as brought to earth in the 

harm done to anyone is 
ultimately harm done to 
ourselves. When we ad-
mit we are part of the true 
vine, we begin to draw 
nourishment from each 
other, instead of com-
peting and fighting with 
each other.

If the Israelis and Pal-
estinians realized they 
were part of one vine, 
they would stop trying 
to hack each other out of 
existence, realizing that 
their violent efforts only 
serve to sever them from 
their common humanity 
and prolong the cycle of 
violence and oppression.

person of Christ Jesus. 
This is the hope for our 
salvation, the fruit of our 
inheritance, the future of 
our children. This is part 
of what the Holy Spirit 
has come to teach us, and 
accepting it is part of our 
collective healing. 

We are all of us part of 
the one true vine. May 
we all come to rejoice in 
that revelation.

Canon Mulholland
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Jezus odchodzi, aby mógł 
przyjść Duch Święty. Bóg 
odchodzi tylko po to, by 
przyjść jeszcze bliżej nas. 
Dlatego Jego odejście jest 
pokojem. Mówi zwykłe 
słowa o pokoju, posługuje 
się codziennym żydowskim 
pozdrowieniem, ale w tym 
kontekście i w Jego ustach 
wszystko nabiera zupełnie 
innego wymiaru. Kiedy więc 
mówi, że zostawia Apostołom 
pokój, to nie jest to jedynie 
życzenie dobrego dnia. 
Pokój Jezusa nie oznaczał 
jedynie czegoś w rodzaju 
uciszenia ich rozmów albo 
uspokojenia ich podnieco-
nych emocji. Pokój, który 
daje Chrystus, jest darem 
doprowadzającym człowieka 
do szczęścia. Pokój ten ma 
moc całkowitego poskle-
jania na nowo popękanego, 
a nieraz rozbitego na kawałki 
człowieka. Wyobraźmy so-
bie naczynie porcelanowe, 
które rozbiło się na drobne 
kawałeczki. I nagle ktoś na-
kazuje tym setkom rozbitych 

cząsteczek stać się na nowo 
całością, i to nieskalaną nawet 
jedną rysą! To właśnie jest 
pokój Chrystusa. Jego słowa 
nie są życzeniami. Mają moc 
rozkazu, któremu nic nie 
może się sprzeciwić. Kiedy 
Jezus mówi, że daje uczniom 
pokój, oni doświadczają tego 
nie jako efektu ich osobistego 
wzięcia się w garść, ale jako 
interwencji odpowiadającej 
mocy stworzenia. EIRENE 
to dar wewnętrznej zgody 
na siebie, która staje się po-
godzeniem ze wszystkim, co 
może spotkać na zewnątrz. 
On ich nie poprosił, by 
sami się uspokoili, lecz dał 
im ten pokój. „W tym jed-
nym słowie, wypowiedzia-
nym właśnie przez Jezusa, 
stojącego tu, pośród nich, jest 
więcej, niż człowiek może 
oczekiwać” (J. M. Lustiger). 
Pokój Jezusa pozbawia lęku i 
trwogi, integruje wewnętrznie 
i zewnętrznie ludzkie ist-
nienie. Jest też słowem, które 
w starożytności oznaczało 
szczęście. Hebrajskie SZA-

Daj nam święty pokój                                                  

LOM znaczyło również 
wybawienie przez Mesjasza. 
Niezwykła moc ukrywa się 
w zwykłych słowach Biblii. 
Być może jakaś iskra tego 
pokoju przepływa do kogoś, 
komu po prostu z miłością 
mówisz słowa codziennego 
pozdrowienia? Niezwykłą 
świętość Bóg umieścił w ser-
cach zwykłych ludzi. Jezus 
tak usilnie prosił o pokój nie 
dla siebie, tylko dla innych. 
To mnie bardzo dotyka, gdyż 
najczęściej modlę się tylko o 
własne uspokojenie nerwów. 
Odkrywam w sobie tak mało 
troski o pokój dla innych, i 
to nie jakiś święty spokój, 
uspokojenie emocji czy 
uciszenie płaczu, ale o pokój, 
który jest zharmonizowani-
em, odtworzeniem w Duchu 
Świętym, wybawianiem z 

chaosu. Czuję teraz zachętę do 
tego, by więcej modlić się za 
innych, z większą usilnością, 
z błaganiem, aby nikt z tych, 
których spotkałem, nie był 
pozbawiony pokoju Chrys-
tusa. Moi bracia i siostry 
potrzebują tego pokoju od 
Ciebie, Jezu. Pokoju, który 
jest bardziej nieustraszony 
niż odwaga bohatera. Gdy 
się ma Twój pokój, już się nie 
przeżywa lęku czy zmiesza-
nia. Ten pokój przynosi PAR-
AKLET, Duch Święty, wszak 
pokój Jego trzecim owocem, 
jak zapisał Paweł w Liście do 
Galatów. Duch Święty jest 
jak wiatr, który nie rozrzuca, 
ale układa, nie przewraca, ale 
podnosi, nie gasi, ale rozpa-
la, nie trwoży, ale dodaje 
pewności.

Wesołych Świąt Wielkanocnych
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 litur-
gia Mszy św. dla dzieci. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 2-go czerwca 
2019 r. o godz. 5pm. Serdec-
znie zapraszamy wszystkie 
dzieci!

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. 

Spowiedź dzieci 
pierwszo-komunijnych

Spowiedź dla dzieci 
przygotowujących się do 
przyjęcia Pierwszej Komunii 
św. będzie w piątek o godz. 
6:30pm w kościele. W tym 
samym czasie swoją okazję 
do spowiedzi będą mieli także 
ich rodzice. 

Wniebowstąpienie 
Pańskie 

Po swym zmartwych-
wstaniu Chrystus ukazywał 
się uczniom, zaś czterdzieste-
go dnia na ich oczach wzniósł 
się do nieba z Góry Oliwnej. 
Z tej góry, gdzie rozpoczęła 
się męka Chrystusa, wzięła 
początek także Jego chwała. 
Jezus polecił Apostołom, aby 
nie odchodzili z Jerozolimy, 
lecz by oczekiwali spełnienia 
obietnicy zesłania Ducha 
Świętego (por. Dz 1, 4-5). 

Pan Jezus tajemnicą swo-
jego Wniebowstąpienia żył 
na długo przed jej doko-
naniem się. Przy Ostatniej 
Wieczerzy wprost zapowiada 
swoje odejście do niebiesk-
iego Ojca. Dni następujące po 
Wniebowstąpieniu Pańskim 
przygotowują wiernych na 
przyjęcie Ducha Świętego. 
Wniebowstąpienie jest dniem 
królewskiej intronizacji 
Chrystusa, tryumfem, jaki pr-
zygotowuje swojemu Synowi 
Bóg Ojciec. Stąd wiele radości 
w tekstach liturgicznych. Jest 
ono też poręczeniem powtór-
nego przyjścia Chrystusa: 
“Ten Jezus, wzięty od was do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego 
do nieba” (Dz 1, 11). Chrys-
tus powróci dla ostatecznego 
tryumfu dobra: powróci, by 
oddać swemu Ojcu wszystko, 
by zgromadzić wszystkich i 
wszystko w Kościele. 

Wniebowstąpienie jest nie 
tylko ostatecznym i uroc-
zystym wywyższeniem Je-
zusa z Nazaretu, ale również 
zadatkiem i gwarancją 
wywyższenia, wyniesienia 
do chwały natury ludzk-
iej. Nasza wiara i nadzieja 
chrześcijańska zostają dzisiaj 
umocnione i utwierdzone, 
bowiem jesteśmy zapro-
szeni nie tylko do tego, by 
rozważać własną małość, 
słabość i ubóstwo, ale także 
ową przemianę wspanialszą 
aniżeli samo dzieło stworze-
nia, “przemianę”, której 
Chrystus w nas dokonuje 
wówczas, kiedy jesteśmy z 
Nim zjednoczeni dzięki łasce 
i sakramentom.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                        
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.   

Próba przed 
Pierwszą 
Komunią św.

Zapraszam dzieci, oraz ich 
rodziców na próbę liturgiczną 
przed przed Pierwszą 
Komunią św. w sobotę o 
godz. 5pm. Próba będzie 
bezpośrednio po zakończeniu 
Mszy św. wieczornej. 

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W czwartek 
– Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pana 
Jezusa. 
W piątek
 – Święto Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. 
W sobotę 
– Wspomnienie św. 
Justyna, męczennika. 

Dekorowanie 
Kościoła

Wspólnota Polska jest 
odpowiedzialna przez cały 
miesiąc maj, aż do pierwszej 
niedzieli czerwca za de-
korowanie naszej świątyni. 
Dziękuję za złożone ofi-
ary na kwiaty. Z pewnością 
przyczynią się one by nasze 
ołtarze wyglądały jeszcze 
okazalej. W tym tygodniu 
wyrażamy naszą wdzięczność 
Paniom: Agnieszce Pyka 
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 

Catholic 
Papers

Catholic newspapers 
the Scottish Catholic Ob-
server, Catholic Herald, 
Catholic Times etc are 
available in the church 
porch - please take cop-
ies and share them with 
the wider community.

Collections
Collection - £1445.20; 
Votive Candles - £91.43 
and Catholic Papers - 
£19.16.

Italian Classes
Italian classes will 

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

Union of
Catholic 
Mothers

Tuesday 7th May, an 
evening dedicated to Our 
Lady, to include the Ro-
sary. Please bring along 
any special prayers to Our 
Lady.

All members going to 
the Triennial Rally at St. 
Mirin’s Cathedral, Pais-
ley. Sunday 12th May, to 
meet outside St. Johns at 
11.45am for transport.

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. 

Venerable 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!

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.

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

Thursday 30th May

Solemnity of the 
Ascension 

of the Lord

Holyday of Obligation 

Holy Mass
10am & 7pm

Italian Mass 
and May 
Procession

The next monthly 
meeting will take place 
on SUNDAY 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.

Refreshments will fol-
low in the Monastery re-
fectory - all parishioners 
welcome.

Feast Days

Monday 27th May
St Augustine of Canterbury

Wednesday 29th May
St Paul VI

Thursday 30th May
The Ascension of Our Lord

Friday 31st May
Visition of the Blessed Virgin Mary



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. 

The final sessions will be available 
online only due to the indisposition of  
the speaker. 

www.dunkelddiocese.org.uk 


