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PENTECOST
Year C

9th June 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: 
Sarah Kirkbride and 
Jackie Moohan.
Anniversaries:
Joe Ward, Giuseppe Gi-
ulianotti, Joe Castell, 
Maria Castell, Ivan Cas-
tell, Claude Fernandes, 
Thomas McDermott, 
Maggie Canning and 
Ann Millar.
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

Without breath, there is no life. Without the Spirit, the 
Church is a field of dry, dead bones. Archbishop Fulton J. 
Sheen once said about the Church, “Even though we are 
God’s chosen people, we often behave more like God’s fro-
zen people--frozen in our prayer life, frozen in the way we 
relate with one another, frozen in the way we celebrate our 
faith.” 

Today is a great day to ask 
the Holy Spirit to rekindle in 
us the spirit of new life and 
enthusiasm, the fire of God’s 
love. 

We need to be Spirit-
filled Christians: Spirit-filled 
people acknowledge their 
weaknesses, ask for the 
strengthening, anointing and 
guidance of the Holy Spirit 
every morning, ask for His 
forgiveness every evening 
and pass on that forgive-
ness to those who sin against 
them. Spirit-filled people are 
praying people. 

St Paul encourages us, 
“Pray on every occasion 
as the Spirit leads. For this 
reason keep alert and never 
give up; pray for all God’s 
people” (Eph 6:18). 

Spirit-filled Christians are 
praying and worshipping 
God in their families and 
parishes. They try to grow 
continually in their Faith, 
and they seek out every op-

Spirit filled

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Send forth your Spirit, O Lord, 
 and renew the face of the earth.
Gospel Acclamation 
 Come, Holy Spirit, 
 fill the hearts of your faithful
 and kindle in them 
 the fire of your love.

portunity to discover Christ 
and what it means to be chil-
dren of God. 

Spirit-filled people are 
people who allow the Spirit 
to change their lives through 
their daily reading of the Bi-
ble and the frequenting of 
the Sacraments of Reconcili-
ation and Holy Communion 
as often as they can. 

Spirit-filled people speak 
words that heal, restore, 
make people happy and 
build people up instead of 
tearing them down. 

Spirit-filled people pass 
on the love of God to the 
people living around them 
by their acts of kindness, 
mercy and charity. Hence, 
let us pray for a spirit of love 
instead of hate, a spirit of 
helpfulness instead of non-
cooperation, a spirit of gen-
erosity instead of greed and 
a spirit of gentleness instead 
of ruthlessness. 

Canon Mulholland.

Scalan Mass
The Annual Pilgrimage Mass at Scalan takes 
place this year on Sunday 16 June, Trinity Sun-
day, at 4pm It was on this feast in 1769, 250 
years ago this year, that Bishop George Hay, 
one of the great names of our Catholic past, 
was consecrated bishop in the tiny upstairs 
chapel in the present Scalan building, in secret 
because of the anti-Catholic Penal Laws. 

Bishop Hay fought to overturn these laws. It 
was not easy. On returning to Edinburgh after 
another round of secret talks with the Govern-
ment, he found a mob burning his house down 
and the chapel he had started building. 

Although English Catholics had a Catholic 
Relief Act passed in 1779, opposition here was 
considered so strong that it was 1793 before a 
similar piece of legislation could be passed for 
Scotland. Although he died in 1811, much of 
what he had done laid the groundwork for the 
Catholic Emancipation Act of 1829. 

Scalan can be reached by leaving Tomintoul 
on the A939 (B9008 Dufftown). Just beyond 
Auchnarrow, about five miles later, Scalan is 
signposted on the right on an unclassified but 
good road, with passing places. 

For those on satellite systems, AB37 9JS is a 
useful postcode. It should get you to Chapel-
town of Glenlivet. After passing the Church of 
Our Lady, the whisky distillery and the water-
bottling plant, all on your right, the road be-
comes a country track. 

Coaches have to stop here, but cars and mini-
buses can continue to within walking distance 
of the house. Thankfully, like good Christians, 
those who take their cars along this track can 
be confidently waved down by those who would 
like a lift. Sensible shoes are required, and one 
should be prepared for any weather. 
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Jezus wszedł do Wiec-
zernika i wypowiedział 
słowa nadziei do 
beznadziejnych istot! 
Czyż nie jesteśmy tacy 
jak oni, przerażeni i 
samotni? Tchnął w nich 
Ducha w chwili, gdy 
wyjaśniał słowami to, 
co czynił. Słowa nadają 
sens, wyjaśniają mroki, 
tchną życiem. Apokalipsa 
nazywa Jezusa ALFĄ 
I OMEGĄ, pierwszą i 
ostatnią literą alfabetu. 
Dlaczego porównuje Go 
do liter? Z liter tworzy się 
słowo, słowa wyrażają 
myśli, myśli ujawniają 
poznanie, poznanie bierze 
się z doświadczenia. Bez 
słów wszystko wydaje się 
bezsensem. Potrzebujemy 
słów wiarygodnych, tak-
ich, które nam wytłumaczą, 
co z nami się dzieje! Słów 
pełnych Ducha! Nie można 
być szczęśliwym, kiedy 
się nie wie, po co się żyje 
i do czego zmierza! Vic-
tor Frankl, który przeżył 
kilka lat w obozach kon-
centracyjnych, wyznał w 
swojej książce „Człowiek 
w poszukiwaniu sensu”, że 
trzy rzeczy pozwoliły mu 
przetrwać: wola napisania 
książki, pragnienie odzys-
kania ukochanej żony i 
pragnienie przemienienia 
osobistej tragedii w triumf. 
Frankl wrócił z obozu jako 
zupełnie inny człowiek: 
dojrzalszy, obdarzony 
empatią, głęboki, z wolą 
przeprowadzania innych 
ludzi z bezsensu cierpi-
enia do sensu życia. Jeśli 
jesteś w sytuacji, której nie 
możesz zmienić, pomyśl, 
że ta sytuacja zmienia cie-
bie w sposób niepowier-
zchowny. Trzeba przetrwać 
niekiedy najgorsze cier-
pienie, najtrudniejsze 
odtrącenie, pozorny bezs-
ens. 

Czytając zwierzenia Arn-
child Lauveng, chorej na 
schizofrenię, dowiedziałem 
się, że doczekała się uzd-
rowienia, ponieważ nawet 
gdy straciła w to wiarę, 
miała nadzieję, że zostanie 
uzdrowiona. Ona sama 
tak pisze: „Miałam w so-

bie dziecięcą wiarę, która 
towarzyszyła mi zawsze, 
przez całe życie, że istnieje 
dobry Pan Bóg, który jest z 
nami w dobrych i złych dni-
ach i który mnie nie opuści, 
niezależnie od tego, czy 
wyzdrowieję, czy nie. W 
mojej wierze wyzdrowie-
nie nie było najważniejsze, 
znacznie ważniejsza była 
świadomość, że On tam 
jest”. Ta kobieta po 10 la-
tach przebywania w szpi-
talach psychiatrycznych 
wyzdrowiała i obecnie 
sama jest psychologiem 
klinicznym. Przeżyła 
piekło cierpienia, by 
ofiarowywać nadzieję tym, 
których najlepiej rozumie. 
Niekiedy przeżywamy 
istną gehennę, by później 
umieć wyprowadzić z niej 
innych. Czy to jest bez sen-
su? Wiliam James radził 
ponoć osobom pragnącym 
popełnić samobójstwo: 
„Przeczytajcie najpierw 
jutrzejszą gazetę”. Skoro 
zwykły news potrafi 
człowiekowi zwrócić sens 
życia, to tym bardziej 
słowa Boga. Ja bym 
radził tym, którzy myślą o 
samobójstwie, przeczytać 
Ewangelię przeznaczoną 
na następny dzień. Jest w 
niej tchnienie życia! Zatem 
prośmy dziś o przyjście 
Ducha Świętego do nas. 
Prośmy Go o to, byśmy 
uruchomili w sobie pamięć 
zbawienia. Mnie osobiście 
bardzo zdumiało, gdy 
czytałem po raz pierwszy 
Księgę Liczb, że zostały 
w niej zapisane wszystkie 
etapy drogi przez pustynię, 
nieraz z podaniem najdrob-
niejszych szczegółów. Nic 
nie jest bez znaczenia, gdy 
się podejmuje wysiłek dro-
gi ku zbawieniu. Do tak-
iego postrzegania świata 
i życia, które widzi Boże 
znaki na naszej drodze, 
potrzebna jest pamięć 
oświetlona światłością Du-
cha Świętego. Dzięki Nie-
mu nie ulegamy sklerozie 
duchowej. Dzięki Niemu 
mamy wizję przyszłości, 
gdyż pamięć przeszłości 
jest korzeniem owocnej 
przyszłości.

Słowa pełne mocy                                                                                                                                             
                                     

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 
po przerwie wakacyjnej 1 
września 2019 r. o godz. 
5pm. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendar-
zu liturgicznym wspominać 
będziemy:
W poniedziałek – 
Święto NMP, Matki Kościoła.
We wtorek – 
Wspomnienie św. Barnaby, 
apostoła. 
W czwartek – 
Święto Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana.
W niedzielę – 
Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. 

Pierwsza 
Komunia św.

Składamy nasze gratulacje 
i wyrazy uznania dla wszyst-
kich dzieci naszej parafii, które 
w minioną niedzielę po raz 
pierwszy przystąpiły do Stołu 
Pańskiego i przyjęły Pana Je-
zusa do swoich serc. Na pol-
skiej Mszy św. pierwszy raz 
do Komunii św. przystąpili: 
Antoni Brzóska, Julia Jakubc-
zyk, Eric Kościelski-Przybyś, 
Adam Kruszyński, Igor 
Kruszyński, Marcel Kula, 
Xavier Lulkowski, Maja Ma-
jchrzak, Mateusz Maryniak, 
Adam Milczarek, Kacper 
Pokora, Stefania Rudzka, Wo-
jciech Wódkowski i Gabriela 
Wypasek. Wszystkim dzie-
ciom składamy nasze gratu-
lacje i pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach. 

Miesiąc 
Czerwiec

Miesiąc czerwiec to kole-
jny miesiąc, który w naszej 
Polskiej tradycji jest za-
korzeniony jako miesiąc 
poświęcony Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Jest to 
szczególny czas w którym 
dziękujemy Bożemu Sercu 
za wszystkie Pierwsze Ko-
munie św. naszych dzieci, za 
przyjęte Sakramenty Bier-
zmowania naszej młodzieży, 
za Sakramenty Kapłaństwa 
udzielone naszym seminar-
zystom i za wiele innych 
łask, których Serce Jezusowe 
nieustannie udziela nam i 
naszym i naszym rodzinom. 
Nie zapominajmy o tym 
darze naszej wdzięczności 
i odmawiajmy w tym 
pięknym miesiącu Litanie 
ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, jednocześnie 
wynagradzając Bożemu Sercu 
wszystkie obrazy i zniewagi, 
których doznaje od grzesznej 
ludzkości. Serce Jezusa, ho-
jne dla wszystkich, którzy Cię 
wzywają – módl się za nami!

Święto NMP, 
Matki Kościoła

Święto Maryi, Matki 
Kościoła, obchodzone w 
poniedziałek po uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego, 
zostało wprowadzone do 
polskiego kalendarza li-
turgicznego 4 maja 1971 r. 
przez Episkopat Polski - za 
zgodą Pawła VI. Dzień ten 
został wybrany dlatego, że 
Zesłanie Ducha Świętego 
było początkiem działalności 
Kościoła. Jak podają Dzieje 
Apostolskie, w momencie 
Zesłania Ducha Świętego w 
Wieczerniku obecni byli wszy-
scy Apostołowie, którzy “trwa-
li jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, 
Matką Jezusa, i braćmi Jego” 
(Dz 1, 14). Matka Najświętsza, 
Oblubienica Ducha Świętego, 
mocą którego w dniu Zwi-
astowania poczęła Jezusa 
Chrystusa, przeżyła w Wiec-
zerniku wraz z Apostołami 
zstąpienie Ducha Miłości na 
Kościół. Od tej chwili Maryja, 
Wspomożycielka Wiernych i 
Matka Kościoła, towarzyszy 
Kościołowi w świecie. Maryja 
jest Matką Kościoła. Tytuł ten 

dawali Matce Najświętszej 
teologowie już od początków 
dziejów Kościoła, a w ostatnim 
stuleciu papieże: Leon XIII, 
Jan XXIII i Paweł VI. W 1968 
r. Paweł VI potwierdził swoje 
orzeczenie o Matce Kościoła w 
Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo 
Pawłowym. Episkopat Polski 
włączył wówczas do Litanii 
Loretańskiej nowe wezwanie: 
“Matko Kościoła, módl się za 
nami”. Wniósł równocześnie 
prośbę do Stolicy Świętej, 
aby wezwanie to znalazło 
się w Litanii odmawianej w 
Kościele Powszechnym, i aby 
papież ustanowił Święto Matki 
Kościoła również dla całego 
Kościoła Powszechnego.

Jubileusz Biskupa 
Stephena Robsona

Biskup Stephen Robson 
Ordynariusz Diecezji Dun-
keld będzie celebrował swo-
ja Mszę św. Jubileuszową 
z okazji 40-lecia święceń 
kapłańskich w czwartek 20 
czerwca o godz. 7pm w Kat-
edrze św. Andrzeja w Dundee. 
Serdecznie zapraszamy 
do udziału w tej Mszy św. 
dziękczynnej Biskupa za 
Jego lata posługi kapłańskiej i 
polecamy Go Waszej pamięci 
modlitewnej. 

Parafialne BBQ
Grupa Parafialna „The 

Keep In Touch” zaprasza na 
doroczne parafialne BBQ w 
piątek 21 czerwca od godziny 
7:30 – 10 pm w holu parafi-
alnym. Prosimy o zabranie ze 
sobą napojów. Bilety wstępu 
po 5 Funtów. Dla dzieci wstęp 
wolny. Zapraszamy!!!

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu                                                                                                                                      

Zapraszamy do udziału w 
adoracji Najświętszego Sakra-
mentu 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.   



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 - £1958.73; 
Votive Candles - £ 95.26; 
Catholic Papers - £2.60 
and Church Shop £45.

Union of
Catholic 
Mothers

Next meeting 18th 
June Annual BBQ. Eight 
other Perth Churches are 
invited. We look forward 
to welcoming them. All 
UCM members welcome.

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. 

Justice 
and Peace

“Do not grieve or complain that you were 
born in a time when you can no longer 
see God in the flesh. He did not in fact 
take this privilege from you. As He says: 
‘Whatever you have done to the least of my 
brothers, you did to me’.”

Saint Augustine of Hippo

Second
Collections
Sunday 30th June-  
   Peter’s Pence
Sunday 07th July-                    
The Apostleship 
   of the Sea
Sunday 21st July
   Day for Life

Bishop’s 
Jubilee Mass

His Lordship Bishop 
Robson will celebrate 
the Ruby Anniversary of 
his Sacred Ordination to 
the Priesthood in St An-
drew’s Cathedral, Dundee 
on Thursday 20th June at 
7pm with a Solemn Mass 
of Thanksgiving. An invi-
tation is extended to you 
all to attend.

Italian Association
Names can be added to 

the list in the Church Hall 
for those wishing to join 
us for the performance 
of Blonde Bombshells 
of 1943 - preceded by 
High Tea at Bankfoot - on 
Monday 8th July. Coach 
departs at 4pm.

Italian classes - no 
classs on 8th or 15th June.

The Keep In Touch Group invites you to the 

Annual Parish
Barbecue

7.30-10pm, Friday, 21st June 
St John’s Church Hall.

BBQ and Music provided
Bring your own drinks

Tickets £5 (children free) from Church Shop 
after Sunday Masses or from KIT Members.

ParishShop
Open after Mass 

on Sunday

Cards and Gifts
are available

Borrow from our 
extensive collection

available in the Church Hall

Day By Day
Please add your name 

to the list on the notice-
board at the back of the 
church if you would like  
a copy of the Day by Day 
book every month. Those 
already getting a book 
should also add their 
name so that we can or-
der enough books to meet 
the demand. The list will 
be available for the next 
three Sundays, hopefully, 
we will get the order up-
dated in time for the July 
publication

Thank you
Last week’s second col-
lection for the Aposto-
late of Communications 
raised £649.81.

Perth and Kinross 
Foodbank Appeal

To all our lovely sup-
porters, we really need 
your help! There has been a 
huge dip in amount of food 
donated and 20% increase 
in food parcels handed 
out. The Foodbank is cur-
rently running very low on 
the following items: Pasta 
Sauce, Packet Pasta Meals, 
Tinned or Packet Pud-
dings, Tinned Tomatoes, 
Jam, UHT milk.Please 
consider popping one of 
these items into our per-
manent collection points in 
the supermarkets or at the 
back of the Church.

Mass for the 
Sick Drive

A reminder to those 
going on the Drive next 
Wednesday 12th June.  
The Coach will leave 
from this Church at 
1.30pm.




