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The Solemnity of the One, Holy 
and Undivided Trinity

Year C - 16th 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.
Anniversaries:
Cardinal Thomas 
Winning and George 
O’Brien
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)

My dear Sisters and Brothers in Christ
Many are ready to give a polite nod of some sort to 

Jesus of Nazareth. Most honour him as a great moral 
teacher.  Many even confess him as Saviour. But the 
Incarnation of the Eternal God?  Second person of the 
Holy Trinity? God can’t be one and three at the same 
time.  Such a notion is at worst illogical, at best mean-
ingless. “This was all invented by the Roman Emperor 
Constantine in 313 AD,” scoff a motley crew ranging 
from the Jehovah’s Witnesses to the DaVinci Code.

God is love, says 1 John 
4:8 (see too John 3:16). 
If God were solitary, how 
could he have been love be-
fore he created the world?  
Who would there have been 
to love? Jesus reveals a God 
who is eternally a commu-
nity of three persons pour-
ing themselves out in love 
for one another. The Father 
does not create the Son and 
then, with the Son, create 
the Spirit. 

No, the Father eternally 
generates the Son. And with 
and through the Son, this 
Father eternally “breathes” 
the Spirit as a sort of person-
alized sigh of love. “As it 
was in the beginning, is now 
and ever shall be.” That’s 
what the conclusion of the 
Glory Be really means, that 
the self-giving of the three 
divine persons did not be-
gin at a moment in time, but 
was, is, and is to come.

If we are truly to “know” 
our God, we must know this 

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 How great is your name, 
 O Lord our God, through all the earth.

Gospel Acclamation 
 Glory be to the Father, and to the Son, 
 and to the Holy Spirit, 
 the God who is, who was, 
 and who is to come.

But if we are ever to under-
stand ourselves, we must 
also know this. For we were 
made in the image and like-
ness of God, and God is a 
community of self-donating 
love. That means that we 
can never be happy isolated 
from others, protecting our-
selves from others, holding 
ourselves back selfishly 
from others. Unless we give 
ourselves in love, we can 
never be fully human. And 
unless we participate in the 
life of God’s people, we can 
never be truly Christian ei-
ther. Because Christianity is 
about building up the com-
munity of divine love which 
is called the Church.  If God 
is Trinity, then there really 
is no place for free-lance, 
lone-ranger Christians.

The family, the domestic 
Church, is a reflection of 
Trinitarian love – the love of 
husband and wife, distinct 
and very different persons, 
generates the child who is 

Scalan Mass
The Annual Pilgrimage Mass at Scalan takes place 

this year on Sunday 16 June, Trinity Sunday, 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 se-
cret 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 se-
cret talks with the Government, he found a mob burn-
ing 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. ON GPS -  AB37 9JS is a useful postcode. 

Coaches have to stop here, but cars and minibuses 
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 re-
quired, and one should be prepared for any weather. 

from them but is nonethe-
less distinct from them, in-
deed absolutely unique.

And that is the final point. 
One of the greatest treasures 
of Western culture is the 
concept of the uniqueness 
and dignity of the individual 
person. You really don’t find 
this idea in the ancient soci-
eties of Greece and Rome 
or in other great world reli-
gions, such as Islam.

 The concept of the ir-
replaceable uniqueness of 
each person came into West-
ern culture straight from the 

doctrine of the Trinity, three 
who possess the exact same 
divine nature but who are 
yet irreplaceably unique in 
their personhood.

The irony? As it progres-
sively abandons the Triune 
God, the Western world is 
undermining the very foun-
dation of personal dignity, 
individuality, and freedom.

So yes, the Trinity does 
matter.

Canon Mulholland

Safeguarding 
in St John 
the Baptist

Are you a Parish 
volunteer? If your 
PVG certificate dates 
from 2014 or before 
you need to update it. 
Please check the list of 
names at the back of 
the church: if you are 
on it, you need to up-
date. A letter with the 
dates of when updat-
ing paperwork can be 
completed is available/
being distributed.

For Volunteers 
awaiting level 1 train-
ing - this will be avail-
able in August.

Any queries should 
be directed to Pauline 
Ward, safeguarding co-
ordinator, 0791476560
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

C.S. Lewis napisał: 
„Próbuję zapobiec 
mówieniu bardzo głupiej 
rzeczy, którą się często 
słyszy: »jestem gotów 
zaakceptować Jezusa, jako 
wielkiego nauczyciela – 
moralistę, nie akceptuję 
jednak jego pretensji do 
boskości«. Nie wolno 
nam wygadywać takich 
rzeczy. Człowiek, który 
byłby tylko człowiekiem 
i mówił to, co Jezus, nie 
byłby wielkim nauczy-
cielem – moralistą. Byłby 
albo szaleńcem – niczym 
człowiek, który twierdzi, 
że jest jajkiem na twardo 
– albo samym diabłem z 
piekła”. Ktoś, kto o sobie 
mówi, że jest Bogiem, 
albo nim jest, albo jest 
bluźniercą. A skoro tak, 
to w jaki sposób można 
jeszcze o jego Ojcu 
powiedzieć, że jest Bo-
giem i to samo orzec o ich 
Duchu? Co prawda wszy-
scy widzieliśmy trójlistną 
koniczynkę na trawniku: 
ma trzy płatki, ale jest 
jednym liściem, ale to nie 
to samo co Trójca Święta. 
Jezus świadomie nazywa 
swego Ojca Bogiem. 
Obydwaj mają władzę 
nad śmiercią: „Albowi-
em jak Ojciec wskrzesza 
umarłych i ożywia, tak 
również i Syn ożywia tych, 
których chce” (J 5,21). 
To prawda, że Ojciec 
wskrzesił ciało Syna 
Człowieczego, ale Syn 
Boga wskrzesił córkę Jai-
ra! I nie tylko ci Dwaj dają 
życie, ale też Duch: „Duch 
daje życie; ciało na nic się 
nie przyda. Słowa, które 
Ja wam powiedziałem, 
są duchem i są życiem” 
(J 6,63). W świecie ludzi 
każdy z nas jest tylko 
jedną jedyną osobą, co 
oczywiście nie oznacza, 
że każde istnienie musi 
być takie jak nasze. Dlac-
zego Bóg nie mógłby być 
Trójcą? Bóg jest miłością 
(1 J 4,8), a miłość jest 
zawsze ukierunkowaniem 
ku komuś lub czemuś. 
On nie jest miłością je-
dynie do stworzenia, 
ale też sam w sobie jest 

miłością substancjalną. 
Św. Augustyn właśnie 
z miłości wyprowadza 
swój wywód o Trójcy, 
bowiem miłość zakłada 
trzy rzeczywistości: 
miłującego obiekt, 
który jest umiłowany, i 
samą miłość, wiążącą 
miłującego i umiłowanego. 
Gdy przy chrzcie objawia 
się głos Boga Ojca, z 
nieba dochodzi objawie-
nie: „To jest mój Syn 
umiłowany” (Mt 3,17), 
jednocześnie ukazuje się 
Duch rozprzestrzeniający 
się nad wodami Jordanu 
niczym ptak, jakby w 
przedstwórczym obra-
zie nad wodami chaosu. 
Ojciec jest postrzegany 
jako miłujący, Syn jest 
tym umiłowanym, a Duch 
jako wspólnota pomiędzy 
nimi jest węzłem miłości. 
Jeśli Bóg jest miłością, 
musi być wspólnotą 
taką, jaką się On nam 
objawia, a objawia się 
w Pismach jako Trójca: 
Ojciec, Syn, Duch. Ci 
Trzej są wzajemnie na sie-
bie otwarci, przenikający 
się, ale niezmieszani. 
Grecki język nazywa taką 
relacyjność PERICHORE-
SIS, czyli wzajemna wy-
miana, współprzenikanie. 
Św. Grzegorz z Nyssy 
napisze o tym w ten 
sposób: „Wszystko, co 
należy do Ojca, jest wid-
ziane w Synu, i wszystko, 
co należy do Syna, należy 
też do Ojca”. Wreszcie 
sama Biblia dopowie: 
„Nam zaś objawił to 
Bóg przez Ducha. Duch 
przenika wszystko, nawet 
głębokości Boga samego” 
(1 Kor 2,10).

Ojciec, Syn, Duch                                     

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania 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. 

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-ko-
munijnej po polsku

Dzieci, które w roku 
szkolnym 2019/20 będą 
w procesie przygotow-
ania do Pierwszej Spow-
iedzi i Komunii św. i 
ich Rodzice życzą sobie 
by ich program przygo-
towania odbywał się po 
polsku już od dzisiejszej 
niedzieli tj. 16 czerwca 
2019 można je zgłaszać 
do klasy pierwszo-komu-
nijnej wypełniając spec-
jalny formularz. Zajęcia 
dla tej grupy będą się 
odbywać wg. programu 
jaki jest stosowany w 
Polsce w Archidiecezji 
Krakowskiej. Spotkania 
tej grupy będą w jednaj 
z sal obok Holu parafi-
alnego. Terminy i ilość 
spotkań będzie omawiana 
na pierwszym, organiza-
cyjnym spotkaniu z Rod-
zicami. Po ukończeniu 
całego programu Rodzice 
mogą zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do Sakramen-
tu Pierwszej Komunii św. 
Może to być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę 
w Parafii św. Jana Chr-
zciciela lub też istnieje 
możliwość przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. w 
Polsce za specjalnym po-
zwoleniem księdza kate-
chety. Termin przyjmow-
ania zgłoszeń upływa 
wraz z zamknięciem 
pełnej klasy tj. 20 osób. 
Zajęcia rozpoczną się od 
września. Wszelkie in-
formacje można uzyskać 
dzwoniąc pod numer tel-
efonu 01738 564 182.

Rekolekcje dla 
Mężczyzn 2019                                                                                                                                             
Arbroath, 21-23 
czerwca 2019                                                                                                                                            

Grupa modlitewna 
“Mężczyźni św. Józefa” 
jak co roku, zaprasza 
na Rekolekcje dla 
Mężczyzn do Arbroath. 
“Jest to niezwykły czas 
budowania więzi z Je-
zusem, oraz braterskiej 
relacji z innymi facetami 
kroczącymi ścieżkami 

wiary. Jest nas coraz 
więcej. Przyjedź i prze-
konaj się, że pragnąc być 
bliżej Boga - nie jesteś 
sam”. Rekolekcje pop-
rowadzi o. Michał Legan 
OSPPE. Koszt 60 funtów. 
Więcej szczegółów 
można znaleźć na plaka-
cie wywieszonym na 
polskiej gazetce w tyle 
kościoła. Zapraszamy!

Jubileusz Biskupa 
Stephena Robsona

Biskup Stephen 
Robson Ordynariusz 
Diecezji Dunkeld będzie 
celebrował swoja Mszę 
św. Jubileuszową z oka-
zji 40-lecia święceń 
kapłańskich w czwartek 
20 czerwca o godz. 7pm 
w Katedrze św. An-
drzeja w Dundee. Ser-
decznie zapraszamy do 
udziału w tej Mszy św. 
dziękczynnej Biskupa 
za Jego lata posługi 
kapłańskiej i polecamy 
Go Waszej pamięci mod-
litewnej. 

Parafialne BBQ
Grupa Parafialna „The 

Keep In Touch” zaprasza 
na doroczne parafialne 
BBQ w piątek 21 cz-
erwca od godziny 7:30 
– 10 pm w holu parafial-
nym. 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 
Sakramentu w każdy 
wtorek od godz. 6 –7pm. 
Po zakończonej adoracji 
Msza św. o godz. 7pm 
po angielsku. Podczas 
adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest też 
możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowied-
zi od godz. 6 – 6:45pm. 
Dodatkowo Sakrament 
spowiedzi jest jeszc-
ze  w każdą sobotę po 
Mszy św. porannej ok. 
godz. 10:30am, oraz 
w niedzielę od godz. 
4:15pm.   

                                                    

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 zaprasza-
my wszystkie dzieci!

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W piątek  – 
Wspomnienie św. Alo-
jzego Gonzagi, zakon-
nika. 
W niedzielę – 
Uroczystość 
Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało). 

Miesiąc 
Czerwiec

Miesiąc czerwiec to 
kolejny miesiąc, który 
w naszej Polskiej trady-
cji jest zakorzeniony 
jako miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Jest to szc-
zególny czas w którym 
dziękujemy Bożemu 
Sercu za wszystkie 
Pierwsze Komunie 
św. naszych dzieci, za 
przyjęte Sakramenty 
Bierzmowania naszej 
młodzieży, za Sakramen-
ty Kapłaństwa udzielone 
naszym seminarzystom 
i za wiele innych łask, 
których Serce Jezusowe 
nieustannie udziela 
nam i naszym i naszym 
rodzinom. Nie zapomi-
najmy o tym darze naszej 
wdzięczności i odmawia-
jmy w tym pięknym 
miesiącu Litanie ku 
czci Najświętszego 
Serca Pana Je-
zusa, jednocześnie 
wynagradzając Bożemu 
Sercu wszystkie obra-
zy i zniewagi, których 
doznaje od grzesznej 
ludzkości. Serce Jezusa, 
hojne dla wszystkich, 
którzy Cię wzywają – 
módl się za nami!



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 - £1412.45; 
Votive Candles - £ 93.54; 
Catholic Papers - £1.98 
and Church Shop £25.

Union of
Catholic 
Mothers

Next meeting 18th June 
UCM Annual Barbecue. 
Eight other Perth Church-
es 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

Immigrants dying at sea, in boats which 
were vehicles of hope and became vehicles 
of death. That is how the headlines put it. 
... I felt that I had to come here today, to 
pray and to offer a sign of my closeness, 
but also to challenge our consciences lest 
this tragedy be repeated. Please, let it not 
be repeated!

Pope Francis, Visit to Lampedusa, 8 July 2013

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
All places have been 

taken on the theatre trip to 
see Blonde Bombshells 
of 1943. 

Payment is now due - 
thank you.

The coach will leave St 
John’s at 4pm on Mon-
day 8th July - stopping for 
High Tea at Bankoot in 
viaggio.

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

Perth and Kinross 
Foodbank Appeal

To all our lovely 
supporters, 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 Puddings, Tinned 
Tomatoes, Jam, UHT 
milk.Please consider 
popping one of these 
items into our perma-
nent collection points in 
the supermarkets or at 
the back of the Church.
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