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Sollemnitas Sanctissimi Corporis 
et Sanguinis Christi

Year C - 23rd 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:
Krystyna Romanek, 
Robert McMahon and 
Phlip Dohan. 
Anniversaries:
John Muldownie, Cathy 
McCrossan, Jimmy Can-
ning Maria Yu-Ma-Ah, 
Francisco Ha-Ahe, Mi-
chael Duggan and John 
Nicholas Woods
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
A poor family was gathered around the dinner table for 

the birthday of the youngest son. After a short prayer of 
thanksgiving, the father said: “Son, it’s your birthday. Now 
make a wish, and then blow the candles.” The boy dutifully 
closed his eyes and then blew the candles. Then the father 
asked him, “Son, what was your birthday wish?” The boy 
said, “I wished that on my birthday next year, there will be 
a cake on the table so that I won’t be holding the candles.”

The family was so poor that 
there was not even a small 
birthday cake on the table. But 
they knew that it was not what 
is essential in the birthday cel-
ebration. Rather, it is the gift 
of life that they are thankful 
to God for; it is the family 
gathered together in love and 
harmony; it is the assurance 
of God’s abiding presence that 
fills them with hope and joy. 
These are the things that make 
a birthday celebration truly 
meaningful, and not the cake, 
food or merriment.

This Sunday we come to-
gether again to celebrate the 
Eucharist. It is always and 
essentially a thanksgiving, 
for that is what “eucharist” 
means. The spirit of joy and 
gladness should be in us every 
time we celebrate the Eucha-
rist. Unfortunately, there are 
many Catholics who do not 
see it that way anymore. Many 
have even left the Catholic 
Church because they found 
the celebrations boring and 
dry. They have come to Mass 
with lots of expectations and 

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 You are a priest for ever, 
 a priest like Melchizedek of old.
Gospel Acclamation 
 I am the living bread 
 which has come down from heaven,  
 says the Lord. 
 Anyone who eats this bread 
 will live for ever.

these have not been met, so 
they say. To be entertained is 
not what we came to Mass for.

For instance, some are say-
ing that the Mass does not 
provide enough entertain-
ment, and so people are bored. 
A boy was asked why he had 
to keep quiet in the church. 
And he quickly replied, “Be-
cause there are people sleep-
ing in church.” People want 
something new and spectacu-
lar every time. Many expect 
the priest to always have 
jokes and stories in his homily 
to keep the congregation wide 
awake. Others demand that 
the choir members have great 
voices and comfortable seats, 
the best lighting and sound 
facilities, and other amenities. 

Worse than these, moreo-
ver, there are some priests 
who have fallen into the 
same trap. Instead of giving 
the people what God wants 
for them, these priests give 
what the people want to hear 
and see for fear of offending 
them. In effect, the Word of 
God is not preached faithfully 

and prophetically, the celebra-
tion becomes like a concert or 
stage play, and the real sense 
of God’s active presence is to-
tally lost. Too much emphasis 
on the horizontal dimension 
– the relationship between hu-
man persons – has led to the 
utter neglect of the more im-
portant dimension in the lit-
urgy, the vertical dimension – 
the relationship between God 
and mankind.

It is really unfortunate that 
many of us have lost sight of 
what is really essential in the 
liturgical celebration: Jesus 
Christ himself. Benedict XIV 
insisted on this: “The Liturgy 
is God’s action.” The cen-
tre of the liturgy is not man, 
but God. Therefore, no Pope, 

bishop or priest can mess with 
the liturgy just to be accom-
modating and entertaining to 
people. Just as a cake is not 
that essential to a birthday 
celebration, so also the music, 
the church facilities, and even 
the priest, cannot be more 
important than the divine 
and real presence of Jesus in 
the Eucharist. We have come 
here to Mass, not because of 
the priest, the congregation, 
the music or service; we have 
come here for Jesus, to en-
counter him personally in the 
Eucharist.

Knowing and believing that 
Jesus is truly present, we then 
do the best we can to make this 

continued on back page
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

“To co powiem, będzie cię 
bolało. Będzie cię dziwiło. I 
oby cię nie gorszyło. Słuchaj 
uważnie. Boli mnie to, co 
muszę stwierdzić: mam wielu 
chrześcijan i wielu kapłanów, 
którzy gorszyliby się, gdybym 
ich zabierał do wszystkich 
miejsc, do których ja chodzę. 
Ponieważ zdziecinnieli. Pom-
niejszyli moją Ewangelię i 
swoje serca. Sporządzili łatwą, 
niekłopotliwą listę wizyt, prob-
lemów i grzechów, taką której 
nikt nie będzie krytykował. 
Listę wygodną i bez zgrzytów. 
Grzechy łatwe do przebaczenia; 
ścieżki bez błota, na których 
nikt się nie ubrudzi; wizyty pr-
zyzwoite, bez żadnego ryzyka. 
A do tego nie trzeba, abyście 
się nazywali chrześcijanami, 
ani byli kapłanami. Przychod-
zicie do grzesznika tylko wt-
edy, gdy jesteście całkowicie 
pewni, że nawet w najdrobnie-
jszym stopniu nie narażacie na 
szwank waszej dobrej sławy. 
Więc pozostają w przydrożnym 
rowie ci grzesznicy, którymi 
się brzydzicie, te problemy, te 
ścieżki, które kompromitują. 
Lecz ja umierając za was 
nie ważyłem ryzyka, ani nie 
obliczałem kompromisów. Ja 
postawiłem na kartę wszystko i 
straciłem honor i dobrą sławę i 
cześć. Nazwali mnie demonem 
i sprzymierzeńcem Belzebuba, 
przyjacielem grzeszników i 
prostytutek; skazali mnie przed 
trybunałem sądowym i dokonali 
hańbiącej kaźni... Tak dokonało 
się wasze Odkupienie. Ale wy, 
mający je szerzyć z ryzykiem 
i miłością, ograniczacie je: ty-
lko grzechy łatwe i grzesznicy, 
którzy nie kompromitują. 
Łatwa skrucha. Łatwe prze-
baczenie. Łatwe apostolstwo. 
A tymczasem trzeba walczyć 
o te dusze połamane, okalec-
zone, skomplikowane i trudne; 
dusze anormalne, zbuntowane. 
O nie trzeba walczyć ryzykując 
utratę czci, honoru i twarzy - 
bo społeczeństwo źle osądza 
i potępia nieubłaganie tego 
chrześcijanina, tego kapłana, 
który odważy się zadawać z 
grzesznikiem napiętnowanym, 
wyklętym, zapowietrzonym... A 
ja? Odwiedziłem ludzi żyjących 
w konkubinacie od dwudziestu 
lat, którzy od tego czasu nie 
przekroczyli progu kościoła. 
Odwiedziłem cudzołożnika, 
który jawnie żyje z zamężną 
kobietą. Nie chcieli ochrzcić 
trojga wspólnych dzieci. 
Odwiedziłem mieszkanie 
zboczeńca, który przyjmuje w 
nim swoich przyjaciół i który 
przed kilkoma dniami był bliski 
samobójstwa.

Byłem w mieszkaniu kobiety, 

która już od lat utrzymuje się 
z prowadzenia domu schadzek 
z nieletnimi. Odwiedziłem 
bluźniercę, pijaka i łotra. Nie 
protestuj! Czy nie wydaje ci 
się, że jest on dostatecznie 
nieszczęśliwy, abym ja mu 
przyniósł litość i miłosierdzie? 
Pomyśl o grzeszniku najbardziej 
odrażającym, najbardziej zde-
generowanym, najbardziej win-
nym, podlegającym największej 
karze według wszelkich praw 
- ja z nim jestem. Grzeszników 
łatwych odwiedzacie wy. Nie 
ma problemu. Dusze połamane, 
czarne owce należą do mnie. One 
najbardziej potrzebują mojej 
miłości.” Takie słowa wypowi-
ada Chrystus w książce “Mój 
Chrystus połamany”. Właśnie 
to co przed chwilą usłyszeliśmy 
z tej książki chciałbym sobie 
i wam powiedzieć. A myślę 
że nie potrafiłbym tego zrobić 
lepiej. Tak bardzo bym chciał, 
aby te słowa dotarły wreszcie 
do mojej świadomości i do 
świadomości każdego z was. 
Bo Chrystusowi nie można 
wyznaczyć trasy przemarszu - 
od ołtarza do ołtarza. Nie można 
nakazać by ograniczał się tylko 
do czystych ulic biegnących 
między wystrojonymi oknami 
bloków. By szedł tylko po 
płatkach kwiatów, przy biciu 
dzwonów i dźwiękach orkiestry, 
otoczony zastępami kapłanów, 
ministrantów i dziewczynek 
w białych sukienkach. On 
idzie także na te podwórka na 
które nawet w dzień strach jest 
zaglądać, odwiedza najbardziej 
obrzydliwe nory niczym nie 
przypominające mieszkań, 
meliny cuchnące alkoholem 
i ludzkimi ekstrementami. A 
tam już nie ma woni kadzideł, 
dzwonków, baldachimów 
i pięknych śpiewów. Ale 
idzie tam bo kocha każdego 
człowieka. I tylko rodzi się py-
tanie: gdzie są wtedy te tłumy, 
które towarzyszyły Mu w Boże 
Ciało podczas procesji? A kiedy 
staję przed lustrem znajoma 
twarz zadaje mi bardzo podobne 
pytanie: A ty, księże, gdzie wt-
edy jesteś?

Idzie Chrystus                                                                                                                                         
                                                        

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnie-
je 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. 

chrztu. Potem niejeden raz 
widział Chrystusa nad Jor-
danem i świadczył o Nim 
wobec tłumu: “Oto Baranek 
Boży, który gładzi grzechy 
świata” (J 1, 29. 36). Na 
skutek tego wyznania, przy 
Chrystusie Panu zjawili się 
dwaj pierwsi uczniowie - 
Jan i Andrzej, którzy dotąd 
byli uczniami św. Jana (J 
1, 37-40). Na działalność 
Jana szybko zwrócili 
uwagę starsi ludu. Bali się 
jednak jawnie przeciwko 
niemu występować, woleli 
raczej zająć stanowisko 
wyczekujące. Osobą Jana 
zainteresował się także 
władca Galilei, Herod 
II Antypas (+ 40), syn 
Heroda I Wielkiego, który 
nakazał wymordować 
dzieci w Betlejem. Można 
się domyślać, że Herod 
wezwał Jana do swojego 
zamku, Macherontu. Gor-
zko jednak pożałował swo-
jej ciekawości. Jan bowiem 
skorzystał z tej okazji, aby 
rzucić mu prosto w oczy: 
“Nie wolno ci mieć żony 
twego brata” (Mk 6, 18). 
Rozgniewany król, z po-
duszczenia żony brata 
Filipa, którą ku ogólnemu 
oburzeniu Herod wziął za 
własną, oddalając swoją 
żonę prawowitą, nakazał 
Jana aresztować. W dniu 
swoich urodzin wydał ucztę, 
w czasie której, pijany, pod 
przysięgą zobowiązał się 
dać córce Herodiady, Sa-
lome, wszystko, czegokol-
wiek zażąda. Ta po naradze-
niu się z matką zażądała 
głowy Jana. Herod nakazał 
katowi wykonać wyrok 
śmierci na Janie i jego 
głowę przynieść na misie 
dla Salome (Mt 14, 1-12). 
Jan miał wtedy trzydzieści 
kilka lat.

Jan Chrzciciel jako je-
dyny wśród świętych 
Pańskich cieszy się takim 
przywilejem, iż obchodzi 
się jako uroczystość dzień 
jego narodzin. U wszyst-
kich innych świętych ob-
chodzimy jako święto dzień 
ich śmierci - czyli dzień ich 
narodzin dla nieba. Ponadto 
w kalendarzu liturgicznym 
znajduje się także wspom-
nienie męczeńskiej śmierci 
św. Jana Chrzciciela, ob-
chodzone 29 sierpnia. W 
Janie Chrzcicielu uderza 
jego świętość, życie pełne 
ascezy i pokuty, siła charak-
teru,

bezkompromisowość. 
Był pierwszym świętym 
czczonym w całym 
Kościele. Jemu dedykowa-
na jest bazylika rzymska św. 
Jana na Lateranie, będąca 
katedrą papieża. 

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-
komunijnej po polsku

Dzieci, które w roku sz-
kolnym 2019/20 będą w 
procesie przygotowania 
do Pierwszej Spowiedzi i 
Komunii św. i ich Rodzice 
życzą sobie by ich program 
przygotowania odbywał 
się po polsku można je już 
zgłaszać do klasy pierwszo-
komunijnej wypełniając 
specjalny formularz. 
Zajęcia dla tej grupy będą 
się odbywać wg. programu 
jaki jest stosowany w Polsce 
w Archidiecezji Krakowsk-
iej. Spotkania tej grupy 
będą w jednaj z sal obok 
Holu parafialnego. Ter-
miny i ilość spotkań będzie 
omawiana na pierwszym, 
organizacyjnym spotkaniu z 
Rodzicami. Po ukończeniu 
całego programu Rodzice 
mogą zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do Sakramentu 
Pierwszej Komunii św. 
Może to być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę w 
Parafii św. Jana Chrzciciela 
lub też istnieje możliwość 
przyjęcia Pierwszej Komu-
nii św. w Polsce za specjal-
nym pozwoleniem księdza 
katechety. Termin przyj-
mowania zgłoszeń upływa 
wraz z zamknięciem pełnej 
klasy tj. 20 osób. Zajęcia 
rozpoczną się od września. 
Wszelkie informacje można 
uzyskać dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 01738 564 
182.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                      

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 Sakra-
mentu spowiedzi od godz. 
6 – 6:45pm. Dodatkowo 
Sakrament spowiedzi jest 
jeszcze  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 
zapraszamy wszystkie dzieci!

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendarzu li-
turgicznym wspominać będziemy:
W poniedziałek  – 
Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela.
W piątek – 
Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 
W sobotę – 
Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. 

Uroczystość Narodzin 
św. Jana 
Chrzciciela

 Imię Jan jest pochodze-
nia hebrajskiego i oznacza 
tyle, co “Bóg jest łaskawy”. 
Jan  Chrzciciel urodził się 
jako syn kapłana Zachari-
asza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). 
Jego narodzenie z wcześniej 
bezpłodnej Elżbiety i szc-
zególne posłannictwo 
zwiastował Zachariaszowi 
archanioł Gabriel, kiedy 
Zachariasz jako kapłan 
okadzał ołtarz w świątyni. 
Przyszedł na świat sześć 
miesięcy przed narodzeni-
em Jezusa, prawdopodob-
nie w Ain Karim leżącym 
w Judei, ok. 7 km na zach-
ód od Jerozolimy. Przy 
obrzezaniu otrzymał imię 
Jan, zgodnie z poleceni-
em anioła. Poprzez swoją 
matkę, Elżbietę, Jan był 
krewnym Jezusa. Jako her-
old Mesjasza Jan podkreślał 
z naciskiem, że nie wys-
tarczy przynależność do 
potomstwa Abrahama, ale 
trzeba czynić owoce po-
kuty, trzeba wewnętrznego 
przeobrażenia. Na znak 
skruchy i gotowości zmiany 
życia udzielał chrztu po-
kuty. Garnęła się do niego 
“Jerozolima i cała Judea, i 
wszelka kraina wokół Jor-
danu” (Mt 3, 5; Mk 1, 5). 
Zaczęto nawet go pytać, czy 
przypadkiem on sam nie jest 
zapowiadanym Mesjaszem. 
Jan stanowczo rozwiewał 
wątpliwości twierdząc, że 
“Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie: 
ja nie jestem godzien 
nosić Mu sandałów” (Mt 
3, 11). Na prośbę Chrys-
tusa, który przybył nad 
Jordan, Jan udzielił Mu 



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 - £1331.10; 
Votive Candles - £81.89; 
Catholic Papers - £20.10 
and Church Shop £10.

Union of
Catholic 
Mothers

Thank you to everyone 
that helped / attended the 
annual BBQ, we had a 
great night.

Thanks also to the  
SVDP and Bill for the 
wonderful cooking!

Happy Summer to all 
UCM members. Next 
meeting will be 3rd Sep-
tember.

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

We suffer with those who have dis-
appeared, those who have had to flee 
their homes, and those who have 
been tortured.

Saint Óscar Rometo

Second
Collections
Sunday 30th June-  
   Peter’s Pence

Sunday 07th July-                    
The Apostleship 
   of the Sea

Sunday 21st July
   Day for Life

Italian Association
All places have been 

taken on the theatre trip to 
see Blonde Bombshells 
of 1943. The coach will 
leave St John’s at 4pm 
on Monday 8th July - 
stopping for High Tea at 
Bankoot in viaggio.

Pilgrimage to Rome 
and Sorento - there will 
be a meeting at 7pm, 
on Tuesday 25th in the 
Church Hall - to arrange 
final payments and an-
nouce the itinerary.

ParishShop
Open after Mass 

on Sunday

Cards and Gifts
are available

Borrow from our 
extensive collection

available in the Church Hall

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.

Safeguarding 
in St John 
the Baptist

Are you a Parish vol-
unteer? If your PVG cer-
tificate 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 update. A letter with 
the dates of when updat-
ing paperwork can be 
completed is available/
being distributed. For 
Volunteers awaiting lev-
el 1 training - this will 
be available in August.

Any queries should 
be directed to Pauline 
Ward, safeguarding co-
ordinator, 0791476560

2019 Diocesan Blessed Sacrament Procession

3pm, Sunday 23rd June
In the grounds of the Diocesan  Centre, 

Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

The Bishop will lead the Liturgy and procession. This  annual  event  marks  
the  Solemnity  of  the Body and Blood of Christ.  Its significance flows from 

our sharing in Holy Communion at the Lord’s table earlier in the day. 
Please do join us and our First Communicants are especially welcome 

to come along in their First Communion clothes.

Thank you
Thank to all who came 

along to this week’s Par-
ish Barbecue - and to the 
KIT Group and all who 
helped to organise the 
ocassion.
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THIS WEEK IN 
ST JOHN’S

Monday 24th June
PATRONAL FESTIVAL 

of our parish

Solemnity of the 
Nativity of St John 

the Baptist 

10am - Holy Mass - we will be 
joined by our P7 leavers

There will be an additional 
Mass at 7pm

Friday 28th June
Solemnity

of the 
Sacred Heart 

of Jesus

10am Mass

Saturday 29th June
Immaculate Heart 

of the Blessed 
Virgin Mary

10am Mass

celebration truly meaning-
ful and joyful. Benedict XVI 
said, “The best catechesis on 
the Eucharist is the Eucharist 
itself well celebrated.”

There is the classic saying 
in Catholic Theology, “Lex 
orandi, lex credendi.” The law 
of prayer is the law of faith. 
It refers to the relationship 
between worship and belief. 
The Catechism of the Catholic 
Church states: “The Church’s 
faith precedes the faith of the 
believer who is invited to ad-
here to it. When the Church 
celebrates the sacraments, she 
confesses the faith received 
from the apostles – whence 
the ancient saying: lex or-
andi, lex credendi. The law 
of prayer is the law of faith: 
the Church believes as she 
prays. Liturgy is a constitutive 
element of the holy and living 

Tradition.” (n. 1124).
In other words, if we re-

ally believe that the Mass is 
the one and the same sacrifice 
of Jesus on the cross, that the 
bread and wine become the 
body and blood of Christ, 
that Jesus is truly present in 
the Holy Eucharist that we 
receive in Holy Communion, 
then we will do the best we 
can to behave properly during 
Mass and to worship solemnly 
and appropriately. If we truly 
believe that the Eucharist is 
the sacrament of God’s love 
for us, then we who partake of 
it must also be motivated and 
filled with love. Saint Josema-
ria Escrivá said, “You say the 
Mass is long; and I add, be-
cause your love is short!”

On this celebration of the 
Solemnity of the Body and 
Blood of Christ, let us renew 

our faith in the Real Presence 
of Jesus in the Eucharist. Let 
this renewed faith inspire and 
move us to always come to 
Church every Sunday full of 
joy and eagerness to encounter 
Jesus, and to make our Eucha-
ristic celebrations meaning-
ful, lively and truly pleasing 
in God’s eyes. In this way, 
we will be duty-bound, first, 
to prepare ourselves properly 
in our physical, psychologi-
cal and spiritual life; second, 
to actively and meaningfully 
participate in the celebration; 
and third, to worthily receive 
Jesus in Holy Communion. 
Then the Mass ceases to be 
boring and dry. It becomes for 
us the source and the summit 
of our life as Christians. The 
Eucharist is our life.
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