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Third Sunday of Easter
Year C

5th 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: Kate 
O’Malley, John Sean By-
rne and Renata Spychal-
ska.

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

In 1917, Our Lady deigned to visit the earth. 
At a time when the human family was 
ready to sacrifice all that was most sacred 

on the altar of the petty and selfish interests of 
nations, races, ideologies, groups and individ-
uals, our Blessed Mother came from heaven, 
offering to implant in the hearts of all those 
who trust in her the Love of God burning in 
her own heart. It is good and fruitful in the 
Marian month of May for us to come spiritu-
ally to Fatima.  

cisco, and an oak-tree in 
a bare field. He chose the 
plain language of Mary, 
of the Angel and of Je-
sus himself. We need so 
much the message of Fa-
tima! We have an urgent 
need that our youngsters 
listen to the voice of the 
innocent Francisco, who 
increasingly wanted to 
love Jesus, and wipe His 
tears. We need that the 
grown-ups think and act 
like little Jacinta, this an-
gel from heaven, which 
in her infancy acted with 
the seriousness of those 
who believe that the sal-
vation of the soul, of our 
souls, is the main issue 
to which we should de-

 It reminds us, among 
other things, that when 
God works and inter-
venes, He chooses sim-
ple people, simple plac-
es, plain language. So, 
did He at the outset of the 
Redemption, when He 
chose Mary, St. Joseph, 
the Shepherds… So, did 
He when He chose the 
poor house of Nazareth, 
the Bethlehem manger... 
the path to exile. So, did 
He dialoguing in a very 
clear and objective way 
through the Angel of the 
Annunciation. He also 
wants us to be simple! 
In Fatima He chose three 
very innocent children, 
Lucia, Jacinta and Fran-

Mary’s bittersweet message

vote ourselves. We need 
that everyone in all parts 
of the world, consecrate 
- each according to his/
her specific vocation, as 
did Sister Lucia – his/her 
whole life to incorporate, 
transmit and propagate 
the message of Christ, 
the message of love and 
reconciliation, and the 
calling and invitation of 
Mary at Fatima. Mary’s 
summons is very op-
portune and timely. And 
the world, in danger of 
spiritual ruin, will not 
find peace and grace, if 
it does not strive to put 
into practice what the 
Virgin Mary asked at 
Fatima. Our Lady of Fa-
tima calls us to conver-
sion, to change of mind 
and heart. And so, she 
calls us to confession of 
sins, to pray and sacrifice 

ourselves for the salva-
tion of all. The message 
of Fatima is a message 
coming from the Virgin 
Mother at the foot of the 
Cross. From Her Son’s 
Golgotha, and from her 
own Golgotha too, she 
calls us to conversion. 
It´s a bittersweet mes-
sage, both pleasant and 
painful, because on one 
hand we contemplate her 
loving motherhood, that 
fills us with consolation, 
but on the other we can-
not help but reflect upon 
the significance of Her 
Son’s death: His Calvary, 
His sufferings, and also 
the sorrows of the Virgin 
herself ... and the motive 
of all these sufferings: 
the salvation of mankind, 
our salvation. 

Canon Mulholland

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 I will praise you, Lord, 
 you have rescued me.

Gospel Acclamation 
 Jesus stepped forward, 
 took the bread and gave it to them, 
 and the same with the fish.

Funerals 
this week

There is a Funeral 
Mass on Monday 6th 
May at 11.30am. Please 
note there will be no 
10am Mass on Monday.

Funeral Mass for John 
Sean Byrne on Friday 
10th May at 10am.



 Parish website:   www.stjohns-perth.org.uk      Discover us  @StJohnRCPerth

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

W książce pt. „Chodź, bądź 
moim światłem” znajduje się 
zbiór listów Matki Teresy z 
Kalkuty, opracowany przez 
jej wieloletniego spowied-
nika. Publikacja odsłania 
nieznane dotąd duchowe 
oblicze Misjonarki Miłości. 
Przez 50 lat pogrążona 
była ona w „wewnętrznych 
ciemnościach” i toczyła 
długą, samotną walkę o 
wierność Chrystusowi. 
Jakże ten obraz jest inny od 
tego, który znaliśmy dotąd 
z tysięcy zdjęć, filmów i 
książek, a który przedstawiał 
skromną kobietę, niosącą 
pomoc najuboższym i za-
pomnianym, uśmiechniętą, 
z przekonaniem mówiącą 
o Bogu. To doświadczenie 
„nocy ciemnej” w wierze 
Matki Teresy pomaga nam 
lepiej zrozumieć uczniów, 
których przedstawia dzisie-
jsza Ewangelia. Pokazuje, 
jak odkrywać obecność 
Zmartwychwstałego, który 
wzywa Piotra do pójścia 
za Nim drogą cierpi-

enia. Wierzyć to pójść za 
Zmartwychwstałym, to dać 
się „opasać i poprowadzić”. 
Jezus przecież jest pośród 
wierzących, choć nie zawsze 
możemy „odczuwać” Jego 
obecność. Nie bez znac-
zenia jest to, że uczniowie 
spotykają Jezusa będącego 
w drodze. Droga symbolizuje 
tu przede wszystkim trud wz-
rastania w wierze. Człowiek 
otrzymuje od Boga dar 
wiary, ale ma za zadanie go 
rozwijać. Nawet wtedy, gdy 
wydaje mu się, że po ludzku 
wszystko stracone, a przed 
oczyma rozciąga się bez-
kresna ciemność. Bo wiara to 
światło, które swoimi prom-
ieniami oświeca i rozgrzewa 
nasze serca, napełniając je 
ufnością w moc Boga. Droga 
wiary Matki Teresy, spot-
kanie Jezusa nad Morzem 
Tyberiadzkim z uczniami, to 
doświadczenia bliskie wielu 
z nas. Prowadzi ono do spot-
kania z Chrystusem żyjącym, 
który przychodzi w słowie 
i karmi nas swoim Ciałem. 

Chodzić w Światłości                                                                                                                                       
Pokazuje, jednocześnie, że 
nie możemy przyjmować 
wiary powierzchownie, jak 
zwykłej plotki. Przyjąć wiarę 
to zaprosić do swojego życia 
Jezusa i wyznać: „Panie, 
Ty wiesz że Cię kocham”.
Bóg wzywa nad do tego, 
żebyśmy bardziej słuchali 
Jego niż ludzi. W ten sposób 
nasze życie stanie się inne, 
zmieni swoją perspektywę. 
Nie chodzi przecież o to, by 
poświęcać Bogu trochę czasu 
w niedzielę, codziennie rano 
i wieczorem. Wiara pow-
inna przemieniać całe nasze 
życie, wpływać na nasze 
myślenie, nasze życiowe 
wybory. Nie może być takiej 
sytuacji, że uznajemy się za 
ludzi wierzących, a jesteśmy 
za tym, co nie jest zgodne z 
Ewangelią. Ważna jest więc 
wierność w sprawach drob-
nych, jak codzienna mod-
litwa w rodzinie, regularne 
uczestniczenie we niedzielnej 
Eucharystii, z szacunkiem uc-
zyniony znak krzyża. Wiara 
prowadzi nas do uczciwości 

w wykonywaniu pracy, 
sumiennej nauki w szkole, 
przestrzegania w codziennym 
życiu przykazań Bożych i 
kościelnych. Wiara wskazuje, 
by podejmować starania o 
dobro własnej rodziny, godne 
traktowanie współmałżonka, 
zaangażowanie w trud 
wychowania dzieci i 
młodzieży, dobre traktow-
anie członków rodziny i pracę 
nad swoimi wadami. Wiara 
motywuje nas do tego, by 
nie pozostawać obojętnym 
wobec zła, które dzieje się 
wokół nas. Mamy również 
rozwijać swoją wrażliwość, 
by nie przechodzić 
obojętnie wobec cierpienia 
i niesprawiedliwości, które 
dotykają innych ludzi. Nasza 
codzienność daje nam okazję 
do świadectwa wiary w 
Zmartwychwstałego Pana. 
W ten sposób – jak zauważa 
papież Franciszek – sta-
jemy się „żywymi pisarzami 
Ewangelii”.

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 poniedziałek – 
Święto Apostołów Filipa i 
Jakuba.
W środę – 
Uroczystość św. Stanisława 
biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski. 

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. 
Już teraz wyrażamy naszą 
wdzięczność Paniom: Ter-
esie Jabłońskiej i Marlenie 
Szafran 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. 7pm 
do holu parafialnego.  

Maj – 
Miesiąc 
Maryjny

Rozpoczęliśmy miesiąc 
Maj, miesiąc szczegól-
nie poświęcony Matce 
Najświętszej w naszej pięknej 
polskiej tradycji miesiąc ten 
pachnący wiosną i kwieciem 
zawsze 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 rodacy 
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 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

Św. Stanisław 
ze 
Szczepanowa

Stanisław urodził się w Szc-
zepanowie prawdopodobnie 
około 1030 r. Swoje pierwsze 
studia Stanisław odbył w domu 
rodzinnym, potem w Tyńcu w 
klasztorze benedyktyńskim a 
także zgodnie z ówczesnym zw-
yczajem za granicą. Święcenia 
kapłańskie otrzymał ok. roku 
1060. Biskup krakowski, Lam-
bert Suła, mianował Stanisława 
kanonikiem katedry. Po jego 
śmierci Stanisław został wyb-
rany jego następcą. Konsekracja 
odbyła się w roku 1072. Dał 
się poznać jako pasterz gor-
liwy, ale i bezkompromisowy. 
Na pierwszym miejscu jednak 
największą zasługą Stanisława 
było to, że dzięki poparciu króla 
Bolesława Śmiałego, który go 
protegował na stolicę krakowską, 
udał się do papieża Grzegorza 
VII wyjednać wskrzeszenie 
metropolii gnieźnieńskiej. 
W ten sposób raz na zawsze 
ustały automatycznie pretensje 
metropolii magdeburskiej do 
zwierzchnictwa nad diecez-
jami polskimi. Św. Grzegorz VII 
przysłał do Polski 25 kwietnia 
1075 r. swoich legatów, którzy 
orzekli prawomocność erygow-
ania metropolii gnieźnieńskiej z 
roku 999/1000 oraz jej praw. W 
centrum zainteresowania kroni-
karzy znalazł się przede wszyst-
kim fakt zatargu Stanisława z 
królem Bolesławem Śmiałym, 
który zadecydował o chwale 
pierwszego, a tragicznym końcu 
drugiego. Fakt targnięcia się na 
św. Stanisława w kościele, w 
czasie odprawiania Mszy świętej, 
świadczy najlepiej o tym, jak 
nieopanowany był jego tyrański 
charakter. 11 kwietnia 1079 roku 
Bolesław udał się na Skałkę i 
w czasie Mszy świętej zarąbał 
biskupa uderzeniem w głowę. 
Potem kazał poćwiartować jego 
ciało. Ówczesnym zwyczajem 
bowiem ciało skazańca niszczo-
no. Duchowni ze czcią pochow-
ali je w kościele św. Michała na 
Skałce. Na wiadomość o dokona-
nym w tak ohydny sposób mor-
dzie na biskupie, przy ołtarzu, w 
czasie sprawowania Najświętszej 
Ofiary, cały naród stanął przeci-
wko królowi. Opuszczony przez 
wszystkich, musiał udać się 
na banicję. Bolesław Śmiały 
usiłował jeszcze szukać dla sie-
bie poparcia na Węgrzech u św. 
Władysława. Ten mu jednak 
odmówił. Zmarł tamże zapewne 
w 1081 roku. W 1088 roku doko-
nano przeniesienia relikwii św. 
Stanisława do katedry krakowsk-
iej. Dnia 8 września 1253 roku w 
kościele św. Franciszka z Asyżu 
papież Innocenty IV dokonał 
kanonizacji. Wracających z 
Italii posłów Kraków powitał 
uroczystą procesją ze wszystkich 
kościołów. Św. Stanisław jest 
głównym patronem Polski obok 
NMP Królowej Polski i św. Wo-
jciecha, biskupa i męczennika. 
Św. Jan Paweł II nazwał go “pa-
tronem chrześcijańskiego ładu 
moralnego”. 



Italian classes
Please note that weekly 

Italian classes continue 
on Saturdays at 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 

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.

Union of
Catholic 
Mothers

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

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

Lunch Club
The lunch club will re-

commence on Monday 
6th May at 12 noon - it 
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.

WEE Boxes
Thank you for your 

Lenten Alms collec-
tions gifted in the SCIAF 
WEE BOXES - £621.63 
was raised.

Formation Course
for Catholic Teachers and Parish Catechists

Calling all existing and aspiring catechists. 
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 - on Mondays, at 7pm, Pas-
toral 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 will be on Monday 13th May  
- at 7pm. (Not Monday this week as previously 
announced).

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

Justice 
and Peace

Sometime in your life, hope that you might 
see one starved man, the look on his face when 
the bread finally arrives. Hope that you might 
have baked it or bought or even kneaded it 
yourself. For that look on his face, for your 
meeting his eyes across a piece of bread, you 
might be willing to lose a lot, or suffer a lot, or 
die a little, even.

 
Fr. Daniel Berrigan S.J

Daniel Berrigan was an American Jesuit priest, 
peace activist and poet. He joined the Society of 
Jesus after high school and became a prolific writer, 
academic, and activist on the side of the poor. He 
became involved with opposition to the Vietnam War, 
and was instrumental in organising Christian resist-
ance to it. As a member of the Catonsville Nine he 
burned draft papers, and went on the run, becoming 
the first priest to appear on the FBI’s Most Wanted 
list. 

Three years in prison did nothing to stop him, and 
he became an icon of nonviolence and the peace 
movement, founding the Plowshares Movement, op-
posing war, capital punishment, and ministering to 
people living with HIV in New York. He died on 30 
April 2016.

New rotas
The new rotas for 

Readers, Eucharistic 
Ministers and Children’s 
Liturgy are available - 
please collect your copy.

DUNKELD DIOCESE

Eucharistic 
Congress

17-19th May

at St Andrew’s 
Cathedral, Dundee

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!

Special
Collections
There will be a Special 
Collection at all Masses 
this Sunday in aid of the 
Sick and Retired Priest 
Fund. Thank you.

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.

St Vincent 
de Paul

A copy of the Annual 
Income and Expenditure 
Account for our Parish 
and St Mary Magda-
lene’s is displayed on the 
Church Notice Board. 
Thank you for your con-
tinued support and con-
tributions.



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


