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Ss Peter and Paul
and 14th  Sunday of Year C

30th June 2019 and 7th July 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.
Redently dead:
Philomena Reeves
Anniversaries:
Margaret Murray, Lizzie 
Hill, Maggie Muldownie 
and May Calder.
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

July is traditionally the month of the Precious Blood. 
The Feast of the Precious Blood was appointed for the 
first Sunday after June 30th by Pope Pius IX, the last 

day of June being the date on which the insurgents of the 
Roman Republic were expelled from Rome in 1849.                           

Whenever we are washed 
clean of our sins in the Sacra-
ment of Penance, we should 
remind ourselves that the 
price of this ablution is the 
Precious Blood that flowed 
from Our Lord’s wounds. 
Let us give thanks for this 
from the bottom of our hearts. 
Where the Church parts com-
pany with the Protestants is in 
Her teaching that, while the 
Sacrifice of Calvary is once 
and for all, that very same 
Sacrifice is presented anew to 
God every day on the Altar. 
Just as God did not intend to 
restrict the Redemption that 
He worked on Calvary to 
those who  happened to be 

Ss Peter and Paul
Responsorial Psalm
 From all my terrors 
 set me free.

Gospel Acclamation 
 You are Peter 
 and on this rock 
 I will build my Church. 
 And the gates of the underworld 
 can never hold out against it. 

witnesses, so has He ordained 
that all people, throughout all 
ages and in all places, may 
present themselves at this 
same Sacrifice by attending 
Holy Mass. Invocation of the 
Precious Blood has the power 
to banish temptation and to 
send Satan fleeing. Through 
the merits of the Precious 
Blood, our prayers of petition 
take on great power before the 
Throne of Grace when they 
are accompanied by sacrifice 
and penance. On the Solem-
nity of Corpus Christi, we 
rejoiced in Our Lord’s gift of 
Himself in the Blessed Sacra-
ment. During this month of 
the Precious Blood, we medi-

tate on the cost of that gift. 
The white robe of our Baptism 
is the sign that we have been 
washed clean in the Blood of 
the Lamb. May we carry that 
priceless robe unspotted be-
fore the judgement seat of Our 
Lord Jesus Christ. The temp-
tation for us busy people is to 
reduce our church-going to 
Sunday mornings only, and let 
everything else slide.  Chris-
tians are to pray to God not 
just on Sunday mornings, but 
constantly, sanctifying time 
by offering prayer throughout 
each day.  In the eighth chap-
ter of the Didache (or “teach-
ing”), a church manual dating 
from about 100 A.D., believ-
ers are urged to stop and pray 
three times throughout the 
day, at least saying the Lord’s 
Prayer.  Rather than watching 
the news this week and fret-
ting about Boris or Jeremy 
how much better to use that 
time by spending time with 
God. Each Tuesday evening 
there is the opportunity of si-
lence before the Blessed Sac-
rament. Regardless of what 
the newscaster might suggest, 
God is still in control of His 
world. So, sensing the pres-
ence of God in this holy place 
let us fill it with prayer and 
contemplation. 

Canon Steven Mulholland

14th Sunday Year C

Responsorial Psalm
 Cry out with joy to God all the earth.

Gospel Acclamation 
 I call you friends, says the Lord, 
 because I have made known to you  
 everything I have learnt 
 from my Father.

Please note this 
Sunday 30th June 

there will be 
a second 

collection for 
Peter’s Pence

“Charity is 
infectious, it excites, 

it risks and it 
engages! 

For true charity is 
always unmerited, 
unconditional and 

gratuitous!”
                                      

−Pope Francis, 
Homily, February 

15th, 2015

Coming collections

Sunday 07th 
July

The Apostleship 
of the Sea

Sunday 21st July
Day for Life

For the next 3 
Sundays we will 
be covering 2 
Masses in HMP 
Perth and this 
may result in 

some bilocation
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Jeden rybak, bez 
wykształcenia, drugi 
urzędnik, wykształcony, 
znający języki. Każdy 
z nich inaczej sobie 
wyobrażał życie, inaczej 
widział swoją przyszłość. 
Rybak, poza połowem 
dla swojej rodziny, trochę 
sprzedawał, naprawiał 
sieci, konserwował łódkę. 
Urzędnik otrzymał sto-
sowne wykształcenie 
należne takim, jak on. 
Miał możliwość zdobycia 
wiedzy nie tylko w zakre-
sie mozaizmu, lecz także 
wierzeń rzymskich i hellen-
istycznych. 

Dlaczego oni dwaj i 
dlaczego nietypowi, dlac-
zego Książęta? Miłość, 
którą znamy, klasyfiku-
jemy podług ludzkich kry-
teriów, czasami spontan-
icznie, czasami rzeczowo, 
a czasami od niechcenia. 
Nawet nie próbujemy 
zastanawiać się nad usys-
tematyzowaniem Miłości 
Bożej. Wiadomym jest, że 
nie jesteśmy w stanie w 
pełni pojąć i zrozumieć, w 
jaki sposób doświadczamy 
miłości, co dzieje się z 
nami, gdy ją właśnie otrzy-
mujemy. A jak miłość po-
jmowali dzisiejsi święci? 
Sami o sobie mówią w 
czytaniach na dzień dzisie-
jszy. Piotr (to imię nadał mu 
Jezus ze wzg. na jego urząd 
w Kościele)), wcześniej 
Szymon – syn rybaka Jony 
z Betsaidy Galilejskiej. 
Mieszkał w Kafarnaum. 
Chrystus powołał go wraz z 
jego bratem, Andrzejem, na 
swojego ucznia. „Ty jesteś 
Piotr (czyli Skała) i Ja na 
tej Skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go 
nie przemogą.” (Mt 16,18). 
Te słowa padły w trakcie 
rozmowy, na początku 
której Chrystus zapytał: 
„«A wy za kogo Mnie 
uważacie?» Odpowiedział 
Szymon Piotr: «Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga 
żywego».” (Mt 16, 15-16). 
To właśnie Piotr był przy 
Panu w Ogrójcu. To jemu po 
zmartwychwstaniu ukazał 
się Chrystus, przekazując 
mu władzę pasterską, ale 
to również on trzykrot-
nie zaparł się Jezusa. a 
mimo to otrzymał miano 
następcy Pana Jezusa i Jego 
pierwszego namiestnika na 
ziemi. Paweł (Szaweł) – 

rodzina Szawła należała do 
stronnictwa faryzeuszów, 
a więc do najżarliwszych 
patriotów. Szaweł stał na 
czele prześladowców, dlat-
ego samo jego imię budziło 
wśród wyznawców Chrys-
tusa zrozumiały lęk. 

Gdy jechał w sprawie 
prześladowań chrześcijan 
do Damaszku, zjawił mu 
się Chrystus, poraził go 
światłem niezwykłym, 
powalił na ziemię i łaską 
swoją nawrócił. 

Tak to z największego 
wroga chrześcijaństwa 
Szaweł stał się jego 
najżarliwszym Apostołem. 
Najbardziej znamien-
nymi Jego słowami są 
słowa z 2. Listu do Ty-
moteusza: „W dobrych 
zawodach wystąpiłem, 
bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek 
odłożono dla mnie wieniec 
sprawiedliwości, który mi 
w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, 
którzy umiłowali pojawie-
nie się Jego” (2 Tm 4,7-8). 

Dla wyróżnienia św. Pi-
otra i św. Pawła spośród 
innych Apostołów, jak 
też dla podkreślenia ich 
wyjątkowych zasług dla 
Kościoła, zwykło się 
nazywać ich „Książętami”. 
Tak więc „Księciem 
Apostołów” nazywamy 
zarówno św. Piotra, jak 
i św. Pawła. Cieszmy 
się, że zostały nam dane 
takie przykłady wiary i 
powołania.        Fr Bogdan

Książęta z ludu                                                                                                                                             
                                    

XIV Niedziela Zwykła „C”

Wakacje z Bogiem
Umiłowani w Chrystusie Panu! Miesiąc 

lipiec rozpoczyna wakacje i okres urlopów. 
Wielu spośród nas wyjechało nad morze, inni 
w góry, jeszcze inni do rodziny czy znajo-
mych. Niektórzy zapewne letni wypoczynek 
mają jeszcze przed sobą. Policja stale prosi 
podróżnych o ostrożną jazdę i przestrzegan-
ie przepisów drogowych. Sami zapewne 
zauważyliśmy mniejszą liczbę ludzi w naszych 
miastach, a większą w miejscowościach 
wypoczynkowych. Tak dzieje się każdego 
roku. Człowiek musi odpocząć po swojej 
mozolnej i pełnej napięcia pracy. Jest w tym 
podobny do Boga, który siódmego dnia, po 
skończeniu dzieła stwarzania, nie pracował. 
Czego pragnie dzisiejszy człowiek? Dlaczego 
wyjeżdża na wakacje? Przede wszystkim chce 
odpocząć od zgiełku i pędu codzienności. 
Pragnie odetchnąć, zatrzymać się, uspokoić, 
wyciszyć. Dziś właściwie każdy z nas żyje w 
nieustannym zabieganiu, stresie i napięciu. 
Wyjeżdżamy na urlop, by choć na chwilę 
zapomnieć o kłopotach w pracy i prob-
lemach dnia codziennego. Człowiek, by się 
zrelaksować i nabrać nowych sił, potrze-
buje spokoju i ciszy. Pewnie dlatego coraz 
bardziej modne stają się urlopy spędzane 
w klasztorach kontemplacyjnych, gdzie 
wyłącza się telefony komórkowe i gdzie nie 
ma dostępu do Internetu. Tam panuje cisza, 
skupienie i jest dużo czasu na modlitwę. 
Człowiek wraca nie tylko do samego siebie, 
do rodziny, ale przede wszystkim powraca 
do Boga. O wewnętrznym i okazywanym na 
zewnątrz pokoju mówią dzisiejsze czytania 
z Pisma Świętego. W pierwszym czytaniu 
prorok Izajasz stwierdza, że pokój dający 
radość człowiekowi pochodzi od samego 
Boga. Tylko On potrafi uspokoić nasze ner-
wy, napełnić radością, ufnością i szczęściem. 
Prorok Starego Testamentu mówi, że pokój 

ten będzie wielki jak rzeka! Skoro więc ten 
upragniony pokój jest darem Boga, to trzeba 
o Bogu pamiętać i razem z Nim przeżywać 
czas wakacji i urlopów. Ewangelia idzie 
krok dalej w nauce o wewnętrznym wycisze-
niu. Uczniowie Jezusa nie tylko mają sami 
posiadać wewnętrzny pokój, ale tym pokojem 
mają obdarowywać innych ludzi, tych, którzy 
są tego godni: „jeśli tam mieszka człowiek 
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim” 
(Łk 10,6). Następnie Jezus poleca uczniom 
uzdrawiać chorych i głosić królestwo Boże. 
Uzdrawianie to może polegać nie tylko na 
leczeniu ciała, ale także duszy. Dlatego każdy 
z nas ma moc uzdrowić bliźniego, który jest 
smutny, przez pocieszenie. Możemy uzdrowić 
człowieka zdenerwowanego, umożliwiając 
mu wyciszenie się itp. Oprócz uzdrawiania – 
leczenia zła w bliźnich – powinniśmy głosić 
królestwo Boże. Trzeba to robić nie tylko 
słowem, ale nade wszystko czynem. Dlatego 
tak ważne jest świadectwo naszej postawy. 
Nie możemy innych gorszyć, choćby naszym 
zachowaniem na urlopie. Zdarza się bowiem, 
że mieszkańcy uzdrowisk mówią o wczaso-
wiczach jak o, przepraszam za wyrażenie, 
motłochu z miasta. A dlaczego? Dlatego, 
że zachowanie urlopowiczów jest poniżej 
godności człowieka. Dlatego trzeba umieć 
albo przynajmniej uczyć się racjonalnie i 
mądrze wypoczywać. Święty Paweł w Liście 
do Galatów wyraźnie o tym mówi. Mamy się 
chlubić nie naszą wolnością, ale mamy mieć 
radość w Jezusie. Tak, czyli z Bogiem, dobry 
i mądry człowiek spędza swój czas, również 
ten wolny od większości obowiązków. Bóg 
daje odpoczynek, daje pokój i siły do kole-
jnego etapu życia. Nie można bowiem mieć 
wakacji od Boga, od religii, od Kościoła! 
Zdarza się niekiedy, i to nawet w religijnych 
rodzinach, że ludzie biorą sobie urlop od 
Boga! Zapamiętajmy z tego kazania może ty-
lko to jedno, że od Boga nie ma wakacji.                       

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. 

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W środę 3 lipca – 
Święto św. Tomasza, 
apostoła. 
Po Niedzieli 7 lipca:

We wtorek – 
Święto Matki Bożej z Aber-
deen 
W czwartek – 
Święto św. Benedykta, opata, 
patrona Europy

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-
komunijnej 
po polsku

Dzieci, które w roku szkol-
nym 2019/20 będą w procesie 
przygotowania do Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii św. 
i ich Rodzice życzą sobie 
by ich program przygotow-
ania odbywał się po polsku 
można je już zgłaszać do 
klasy pierwszo-komunijnej 
wypełniając specjalny for-
mularz. Zajęcia dla tej grupy 
będą się odbywać wg. pro-

gramu jaki jest stosowany w 
Polsce w Archidiecezji Kra-
kowskiej. Spotkania tej grupy 
będą w jednaj z sal obok Holu 
parafialnego. Terminy 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 Sakra-
mentu Pierwszej Komunii 
św. Może to być na polsk-
iej Mszy św. w niedzielę w 
Parafii św. Jana Chrzciciela 
lub też istnieje możliwość 
przyjęcia Pierwszej Komunii 
św. w Polsce za specjalnym 
pozwoleniem księdza kat-
echety. Termin przyjmow-
ania zgłoszeń upływa wraz z 
zamknięciem pełnej klasy tj. 
20 osób. Zajęcia rozpoczną 
się od września. Wszelkie 
informacje można uzyskać 

dzwoniąc pod numer 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 
Sakramentu jest też 
możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowied-
zi 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.   

                                                    

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła



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 - £1393/70; 
Votive Candles - £85.50; 
Catholic Papers - £1.51; 
and Church Shop £5.

Union of
Catholic 
Mothers

We wish a Happy 
Summer to all our mem-
bers. Next meeting 3rd 
September.

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
By drawing closer to the poor, little 
by little we become their confidants 
and counsellors in the worst mo-
ments of this earthly pilgrimage. We 
can give them the comforting words 
of faith and often we succeed, not by 
our own merit, in putting on the right 
road people who have strayed with-
out meaning to.”

Blessed Pier Giorgio Frassato

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.

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

Mother of all that is pure and glad, 
All that is bright and blest, 
As we have taken our toils to thee, 
So shall we take our rest. 
Take thou and bless our holiday, 
O Causa Nostrae Laetitae 
 
Airs that are soft and a cloudless sky, 
We would owe all to thee, 
Speak to thy Son as thou didst of old, 
That feast day in Galilee. 
Tell him our needs in thine own sweet way, 
O Causa Nostrae Laetitae 
 
Smile upon all that is dear to us, 
Smile on our school and home, 
Smile on the days that are passing now, 
Smile on the years to come. 
Brighten our work and gladden our play, 
O Causa Nostrae Laetitae 
 

The Holiday Hymn
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