
3rd Sunday of Easter
Year A

26th April 2020

Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810             @StJohnRCPerth                   www.dunkelddiocese.org.uk

 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 Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 Show us, Lord, the path of life.

Gospel Acclamation 
 Lord Jesus, 
 explain the scriptures to us.
 Make our hearts burn within us 
 as you talk to us.

My dear 
sisters and 
brothers in 
Christ,

If you have a Missal, pick 
it up and look again at the 
Good Friday Solemn Lit-
urgy. It is a Liturgy domi-
nated by two moments: the 
proclamation of the Passion 
of Jesus Christ according 
to St John and the Venera-
tion of the Cross.  Although 
the account of the Passion 
ends with the burial of Je-
sus, we know this is not the 
end of the story.  We cannot 
place ourselves in the posi-
tion of the Mother of God, 
the Apostles and the other 
disciples who remained in 
Jerusalem after the Cruci-
fixion; we know that the 
Resurrection followed early 
on the Sunday morning.  
The Church wants us to fo-
cus on the meaning of the 
Cross because the Resurrec-
tion followed Christ’s death 
on this Roman instrument 
of torture and degradation. 

Given the history of man-
kind it seems to me impor-
tant that we recognise that 

we are especially skilled 
at torturing and killing our 
brothers and sisters.  It is 
one of the tragedies of our 
human race.  Wherever we 
look, in whatever country 
we look, in whatever epoch 
of history we consider, man-
kind has tortured and killed 
his fellow men, women and 
children.  And it still goes 
on.  It seems that all of us, 
left to ourselves, have the 
capacity to kill and wound 
and maim.  It is hard to see 
how we can maintain an 
optimistic view of our spe-
cies in the light of the facts 
given to us by history. 
And yet, we are also capable 
of acts of heroic altruism.  It 
is possible for us to work to-
gether to relieve suffering.  
In some of the most unfor-
giving and unpromising 
areas of our world we find 
acts of wonderful kindness 
being performed. Think, for 
example, of the good caring 
work of family and friends 
looking out for others dur-
ing this period of lockdown. 
Think of carers and hospital 
staff going beyond the call 
of duty. And you and I know 
that they are not alone: there 
are other men and women 

who are giving their time 
and talents in a similar way. 
The struggle between Good 
and Evil is a real strug-
gle.  It takes place in every 
human soul.  It has taken 
place in every human soul 
throughout the ages of re-
corded history.  As follow-
ers of Jesus Christ, the only 
begotten Son of God, who 
became man for our salva-
tion, we believe that the 
triumph of Good is not only 
possible but it is actually 
assured because Jesus, by 
dying on the Cross, has bro-
ken the power of Evil and 
made it possible for each 
one of us to follow in His 
footsteps.  For this reason, 
it is essential that we never 
forget the events which 
have given us new life.  
Approach a Crucifix today 
in your homes (remember 
every Catholic household 
should have a Crucifix in 
a prominent place) and as 
you come before the Cross 
bow and say ‘Lord, by your 
Cross and Resurrection you 
have redeemed me.  You are 
the Saviour of the world.  
By the life you have given 
to me in Baptism I will fol-
low in your footsteps.’  As 

you make a Spiritual Com-
munion once again this 
weekend pray these words, 
‘Lord, bring to completion 
in my life the commitment 
I have just made before this 
Crucifix.’

Yours fraternally 
in Christ,
Canon 
Mulholland
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Tytuł Matki Bożej 
jako Królowej narodu 
polskiego pojawi się 
w XVII wieku po 
zwycięstwie odniesio-
nym nad Szwedami i 
cudownej obronie Jas-
nej Góry, które przypi-
sywano wstawiennictwu 
Maryi. Wyrazicielem 
tego przekonania Po-
laków stał się król 
Jan Kazimierz, który 
1 kwietnia 1656 roku 
w katedrze lwowsk-

iej przed cudownym 
obrazem Matki Bożej 
Łaskawej obrał Maryję 
za Królową swoich 
państw, a Królestwo 
Polskie polecił jej szc-
zególnej obronie. W 
czasie podniesienia król 
zszedł z tronu, złożył 
berło i koronę, i padł na 
kolana przed wielkim 
ołtarzem. Zaczynając 
swoją modlitwę od 
słów: “Wielka Boga-
Człowieka Matko, 

Najświętsza Dziewico”, 
ogłosił Matkę Bożą 
szczególną Patronką 
Królestwa Polskie-
go. Przyrzekł szerzyć 
Jej cześć, ślubował 
wystarać się u Stolicy 
Apostolskiej o pozwo-
lenie na obchodzenie Jej 
święta jako Królowej 
Korony Polskiej, zająć 
się losem ciemiężonych 
pańszczyzną chłopów 
i zaprowadzić w kra-
ju sprawiedliwość 

społeczną. Po Mszy 
świętej, w czasie której 
król przyjął również 
Komunię świętą z rąk 
nuncjusza papieskiego, 
przy wystawionym 
Najświętszym Sakra-
mencie odśpiewano 
Litanię do Najświętszej 
Maryi Panny, a przed-
stawiciel papieża 
odśpiewał trzykroć, en-
tuzjastycznie powtór-
zone przez wszystkich 
obecnych nowe we-

zwanie: “Królowo Koro-
ny Polskiej, módl się za 
nami”. Choć ślubowanie 
Jana Kazimierza odbyło 
się przed obrazem Mat-
ki Bożej Łaskawej we 
Lwowie, to jednak szyb-
ko przyjęło się przeko-
nanie, że najlepszym 
typem obrazu Królowej 
Polski jest obraz Pani 
Częstochowskiej. Koro-
nacja obrazu papieskimi 
koronami 8 września 
1717 roku ugruntowała 
przekonanie o 
królewskości Maryi. 
Była to pierwsza koro-
nacja wizerunku Matki 
Bożej, która odbyła się 
poza Rzymem. Niestety 
śluby króla Jana Kazi-
mierza nie zostały od 
razu spełnione. Dopi-
ero po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 
1918 r. Episkopat Polski 
zwrócił się do Stolicy 
Apostolskiej o wprow-
adzenie święta dla Pol-
ski pod wezwaniem 
“Królowej Polski”. 

Papież Benedykt XV 
chętnie przychylił się 
do tej prośby (1920). 
Biskupi umyślnie 
zaproponowali Ojcu 
świętemu dzień 3 
maja, aby podkreślić 
nierozerwalną łączność 
tego święta z Se-
jmem Czteroletnim, a 
zwłaszcza z uchwaloną 
3 maja 1791 roku 
pierwszą Konstytucją 
polską. Episkopat Pol-
ski uchwalił, że w 
niedzielę 7 lipca 1946 
roku aktu poświęcenia 
dokonają wszyst-
kie katolickie rodziny 
polskie; 15 sierpnia - 
wszystkie diecezje, a 8 
września - cały naród 
polski. Na Jasnej Górze 
zebrało się ok. miliona 
pątników z całej Pol-
ski. W imieniu całego 
narodu i Episkopa-

Uroczystość Najświętszej Maryi 
Pannny Królowej Polski – Głównej Patronki Polski
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Wyznanie wiary bez wiary                                             
Można recytować wyz-Można recytować wyz-

nanie wiary (Credo), nanie wiary (Credo), 
rozmijając się z Bogiem. rozmijając się z Bogiem. 
Smutek, pretensje, gory-Smutek, pretensje, gory-
cz, rozczarowanie, zapa-cz, rozczarowanie, zapa-
trzenie w siebie skutec-trzenie w siebie skutec-
znie przesłaniają prawdę, znie przesłaniają prawdę, 
zniekształcają poznanie, zniekształcają poznanie, 
zamykają oczy na obecność zamykają oczy na obecność 
Boga. Tak było z uczniami Boga. Tak było z uczniami 
idącymi do Emaus. Tak idącymi do Emaus. Tak 
wiele spodziewali się po wiele spodziewali się po 
Chrystusie, postawili na Chrystusie, postawili na 
Niego, zainwestowali. I Niego, zainwestowali. I 
co?     I nic. Wszystko się co?     I nic. Wszystko się 
skończyło. Kiedy tajem-skończyło. Kiedy tajem-
niczy Wędrowiec pyta, o niczy Wędrowiec pyta, o 
co im chodzi, smutni pan-co im chodzi, smutni pan-
owie wypowiadają teolog-owie wypowiadają teolog-
icznie poprawną opowieść icznie poprawną opowieść 
o Jezusie: „Był proroki-o Jezusie: „Był proroki-
em potężnym w czynie em potężnym w czynie 
i słowie wobec Boga i i słowie wobec Boga i 
całego ludu, arcykapłani i całego ludu, arcykapłani i 
nasi przywódcy wydali Go nasi przywódcy wydali Go 
na śmierć i ukrzyżowali. A na śmierć i ukrzyżowali. A 
myśmy się spodziewali, że myśmy się spodziewali, że 
właśnie On miał wyzwolić właśnie On miał wyzwolić 

Izraela… Co więcej, niek-Izraela… Co więcej, niek-
tóre z naszych kobiet tóre z naszych kobiet 
przeraziły nas: Były rano przeraziły nas: Były rano 
u grobu, a nie znalazłszy u grobu, a nie znalazłszy 
Jego ciała, wróciły i Jego ciała, wróciły i 
opowiedziały, że miały opowiedziały, że miały 
widzenie aniołów, którzy widzenie aniołów, którzy 
zapewniają, iż On żyje”. zapewniają, iż On żyje”. 
To prawie dosłownie To prawie dosłownie 
te same słowa, które te same słowa, które 
wypowiada Piotr, głosząc wypowiada Piotr, głosząc 
Dobrą Nowinę. Ucznio-Dobrą Nowinę. Ucznio-
wie z Emaus wygłaszają wie z Emaus wygłaszają 
wyznanie wiary, tyle że wyznanie wiary, tyle że 
bez wiary. Nie widzą w bez wiary. Nie widzą w 
tym wszystkim działania tym wszystkim działania 
Boga, ich serca pozostają Boga, ich serca pozostają 
zimne. Zastanawiam się, zimne. Zastanawiam się, 
czy nie jest to często i nasz czy nie jest to często i nasz 
przypadek. Można znać przypadek. Można znać 
prawdy wiary, a nawet prawdy wiary, a nawet 
studiować teologię, ale studiować teologię, ale 
sam rozum nie wystarcza. sam rozum nie wystarcza. 
Wiara potrzebuje serca. Wiara potrzebuje serca. 
„Czy serce nie pałało w „Czy serce nie pałało w 
nas, kiedy rozmawiał z nas, kiedy rozmawiał z 
nami w drodze i Pisma nam nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?”. Kiedy serce wyjaśniał?”. Kiedy serce 

pozostaje zimne, nienaw-pozostaje zimne, nienaw-
rócone, skoncentrowane rócone, skoncentrowane 
na sobie, wtedy można być na sobie, wtedy można być 
świadkiem największego świadkiem największego 
cudu i powiedzieć sobie: cudu i powiedzieć sobie: 
„to przypadek”, „nic wiel-„to przypadek”, „nic wiel-
kiego”. Kogo właściwie kiego”. Kogo właściwie 
opłakiwali uczniowie z opłakiwali uczniowie z 
Emaus? Jezusa? Czy rac-Emaus? Jezusa? Czy rac-
zej własne zawiedzione zej własne zawiedzione 
nadzieje? Jezus przybliża nadzieje? Jezus przybliża 
się, zrównuje krok, po-się, zrównuje krok, po-
zwala się wypowiedzieć zwala się wypowiedzieć 
smutkowi, słucha wyzna-smutkowi, słucha wyzna-
nia zawiedzionej wiary. I nia zawiedzionej wiary. I 
dopiero wtedy, kiedy uc-dopiero wtedy, kiedy uc-
zniowie wyrzucą z siebie zniowie wyrzucą z siebie 
żal, zaczyna im tłumaczyć. żal, zaczyna im tłumaczyć. 
Panowie, przecież w tej Panowie, przecież w tej 
historii chodzi o Mnie. historii chodzi o Mnie. 
To Mnie ukrzyżowano. To Mnie ukrzyżowano. 
Ale tak miało się stać. Ale tak miało się stać. 
Cierpienie i śmierć nie Cierpienie i śmierć nie 
omijają nikogo, nawet omijają nikogo, nawet 
Boga. Za bardzo jesteście Boga. Za bardzo jesteście 
przywiązani do własnej przywiązani do własnej 
wizji potężnego Boga. wizji potężnego Boga. 
Tymczasem miłość działa Tymczasem miłość działa 

przez bezbronność. Jest przez bezbronność. Jest 
gotowa na wszystko, nawet gotowa na wszystko, nawet 
na śmierć. I właśnie dlate-na śmierć. I właśnie dlate-
go jest większa od śmierci. go jest większa od śmierci. 
Ta historia powtarza się w Ta historia powtarza się w 
naszym życiu. Cierpienie naszym życiu. Cierpienie 
zamyka nam nieraz oczy zamyka nam nieraz oczy 
na Boga, podcina wiarę, na Boga, podcina wiarę, 
dobija nadzieję. Wołamy dobija nadzieję. Wołamy 
wtedy z pretensją do Boga: wtedy z pretensją do Boga: 
„Jesteś chyba jedyny, który „Jesteś chyba jedyny, który 
nie wie, co się stało. Gdzie nie wie, co się stało. Gdzie 
byłeś?”. Jezus nie ma o to byłeś?”. Jezus nie ma o to 
do nas pretensji. Wie, jak do nas pretensji. Wie, jak 
działa ból. On wyrównuje działa ból. On wyrównuje 
krok, idzie z nami drogą krok, idzie z nami drogą 
naszych zawiedzionych naszych zawiedzionych 
nadziei. I wciąż przekonu-nadziei. I wciąż przekonu-
je: w każdym ludzkim je: w każdym ludzkim 
krzyżu, w twoim krzyżu, krzyżu, w twoim krzyżu, 
chodzi o Mnie. To Mnie chodzi o Mnie. To Mnie 
zabito. Jestem w samym zabito. Jestem w samym 
środku każdego ludzkiego środku każdego ludzkiego 
bólu i dlatego możesz Mi bólu i dlatego możesz Mi 
zaufać. Czy nasze serca się zaufać. Czy nasze serca się 
obudzą? Czy zapłoną? Czy obudzą? Czy zapłoną? Czy 
Go rozpoznamy?    Go rozpoznamy?                                                                                                                                              

Fr Bogdan                                                                       Fr Bogdan                                                                       

Okres 
wielkanocny
Drodzy Bracia i Siostry!  
Na prośbę Konfer-
encji Biskupów w Sz-
kocji nasze kościoły w 
dalszym ciągu pozostają 
zamknięte na publiczne 
serwisy, oraz prywatne 
adoracje. A zatem nie 
jest celebrowana Eucha-
rystia, Sakrament Spow-
iedzi, oraz wszystkie 
pozostałe sakramenty aż 
do odwołania. Nie będzie 
też żadnych celebracji w 
okresie wielkanocnym. 
Jest też prośba Biskupa 
Robsona by Pierwsze 
Komunie św., które były 
wyznaczone na miesiąc 
maj zostały przenie-
sione na dalszą część 
roku. Pamiętajmy że w 
każdą niedzielę jesteśmy 
zobowiązani jako ludzie 
wierzący by obejrzeć/
wysłuchać Mszę św. w 
telewizji lub w jakiś inny 
możliwy sposób. Można 
też skorzystać z diecez-
jalnego website www.
dunkelddiocese.org.uk, 
gdzie jest transmitowana 

Eucharystia. Obowiązek 
Mszy św. niedzielnej do-
tyczy każdego katolika z 
wyjątkiem osób powyżej 
70-tego roku życia, tych 
którzy są chorzy albo też 
mają symptomy choro-
by, ludzi opiekującymi 
się chorymi i ci którzy 
mają symptomy Coro-
navirusa. Zachęcamy 
do modlitwy w naszych 
domach szczegól-
nie teraz kiedy mamy 
więcej czasu. Odmawia-
jmy wspólnie Różaniec, 
Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, czytajmy Pismo 
św., odprawiajmy Drogi 
Krzyżowe i wszelkie 
inne modlitwy które zna-
my. Niech nasze domy 
staną się świątyniami, 
gdzie ojciec powinien 
być w nich kapłanem. 
To jest jedyna nadzieja, 
że Pan Bóg poprzez 
nasze wspólne mod-
litwy, ofiary, wyrzec-
zenia i posty może się 
zlitować i zatrzymać tę 
epidemię jak tego dow-
ody mamy w przeszłości. 
Jako duszpasterze 
zapewniamy Was o 

naszej modlitwie w tym 
trudnym dla nas wszyst-
kich czasie. Sprawu-
jemy też Eucharystię 
codziennie w naszych 
kaplicach prosząc o 
Boże Miłosierdzie dla 
świata i każdego z nas. 
Przeżywajmy ten czas w 
duchu pokuty i wyrzec-
zenia. Wszystkie infor-
macje można sprawdzać 
na bieżąco w naszym 
biuletynie na stronie in-
ternetowej naszej parafii. 

Fr Bogdan

Msze św. 
– Intencje 
mszalne
Pragnę poinformować 
wszystkie te rodziny, 
które zamówiły intencje 
mszalne za swoich drog-
ich zmarłych lub intencje 
rodzinne, że wszyst-
kie Msze św. w czasie 
kiedy nasze kościoły 
pozostają zamknięte są 
sprawowane w terminie 
tak jak to było ustalone 
z członkami rodzin. 
Poczawszy od 15 mar-
ca 2020 r. aż do czasu 
kiedy  ponownie otwor-
zymy nasze świątynie 
wszystkie zamówione 
intecje mszalne są i 
będą polecane Bogu 
podczas Eucharystii w 
zamówionych konk-
retnych terminach.                                                                                                                                       

tu Polski akt ślubów 
odczytał uroczyście 
kardynał August Hlond. 
W przygotowaniu do 
tysięcznej rocznicy chr-
ztu Polski (966-1966), 
w czasie uroczystej 
“Wielkiej Nowenny”, 
na apel prymasa Pol-
ski, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, cała Pol-
ska ponownie oddała się 
pod opiekę Najświętszej 
Maryi, Dziewicy-
Wspomożycielki. 26 sier-
pnia 1956 roku Episkopat 
Polski dokonał aktu 
odnowienia ślubów jas-
nogórskich, które przed 
trzystu laty złożył król Jan 
Kazimierz. Prymas Polski 
był wtedy w więzieniu. 
Symbolizował go pusty 
tron i wiązanka biało-
czerwonych kwiatów. 
Po sumie pontyfikalnej 
odczytano ułożony przez 
prymasa akt odnowie-
nia ślubów narodu.    5 
maja 1957 r. wszystkie 
diecezje i parafie oddały 
się pod opiekę Maryi. 
Finałem Wielkiej Nowen-
ny było oddanie się w 
święte niewolnictwo 
całego narodu polskiego, 
diecezji, parafii, rodzin 
i każdego z osobna (w 
roku 1965), tak aby Mar-
yja mogła rozporządzać 
swoimi czcicielami dow-
olnie ku ich większemu 
uświęceniu, dla chwały 
Bożej i dla królestwa 
Chrystusowego na ziemi. 
Dnia 3 maja 1966 roku 
prymas Polski, kardynał 
Stefan Wyszyński, w 
obecności Episkopatu 
Polski i tysięcznych rzesz 
oddał w macierzyńską 
niewolę Maryi, za 
wolność Kościoła, 
rozpoczynające się nowe 
tysiąclecie Polski. W 
1962 r. Jan XXIII ogłosił 
Maryję Królowę Polski 
główną patronką kraju i 
niebieską Opiekunką 
naszego narodu. W 
tym roku Uroczystość 
Królowej Polski wypada 
w niedzielę dlatego ob-
chody tej Uroczystości 
zostały przeniesione na 
sobotę 2 maja. 



The Bishops have made clear that in these emergency circumstances, and for as long as they last, the obligation 
to attend Mass on Sundays and Holy Days is removed. This pandemic is the “serious reason” why this 
obligation does not apply at this time (see Catechism of the Catholic Church, no. 2181). 

Cardinal Vincent Nichols, has written: 

At this moment we stand before God. That is never to be forgotten. Together we turn to God in prayer, at this 
moment as never before. 

Our faith in God, Father, Son and Holy Spirit, is the bedrock on which we live. Prayer is the first and loving 
expression of this relationship. Prayer is an acknowledgement that we are not in ultimate control of our lives or 
of our world. That is so clear at this time. Prayer is the recognition that our lives, individually and communally, 
are marked by failure and sin. Prayer is an expression of our turning to God for that grace which alone can heal 
us, strengthen us and give us the resolve and generosity to do all that is rightly expected of us today. Please 
make this a time of prayer, personally, in the family and wherever you happen to be. 

The highest form of prayer is the celebration of the Holy Mass. This is at the heart of the rhythm of the life of 
the Church, the rhythm of prayer which sustains us all. The present crisis will not disturb that rhythm. Mass will 
continue to be celebrated, day by day. The prayer of the Church will continue day by day.

In Spiritual Communion, we express our 
fervent desire to receive our Lord in the 
Blessed Sacrament and to be united with 
Him. The Church teaches that if you are in a 
State of Grace and make a Spiritual 
Communion, you will receive the fruits of 
the Sacrament. 

Prayers for Spiritual Communion 

Soul of Christ, be my sanctification; 
Body of Christ, be my salvation; 
Blood of Christ, fill all my veins; 
Water of Christ's side, wash out my stains; 
Passion of Christ, my comfort be; 
O good Jesus, listen to me; 
In Thy wounds I fain would hide; 
Ne'er to be parted from Thy side; 
Guard me, should the foe assail me; 
Call me when my life shall fail me; 
Bid me come to Thee above, 
With Thy saints to sing Thy love, 
World without end. 
Amen. 
 
(Anima Christi, attributed to Pope John XXII  
and translated by St John Henry Newman) 
 
 
I wish, Lord, to receive you with the purity, 
humility and devotion with which your most 
holy Mother received you, 
with the spirit and fervour of the saints. 
 
https://www.stpsu.edu/the-grace-of-spiritual-
communion?fbclid=IwAR3CrNgYKvYLkiBjD4p8nFH
nTSDG3D-BVlR6BzNBiRZ3tQRu3K6oP16QU8Q 

You may find the following links also 
helpful:  
 
The excellent resource Magnificat is freely 
accessible during this time of crisis:  
https://us.magnificat.net/free 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8_VJhBBq
E5Y&feature=youtu.be 
 

 

 
Bishop Barron on the Coronavirus Quarantine - 
YouTube 
Blaise Pascal said, “All of humanity’s problems 
stem from man’s inability to sit quietly in a 
room alone.” This Pascalian “mot” has come to 
my mind a good deal in recent days as our ... 
www.youtube.com 
 
For an excellent resource on Spiritual 
Communion in self-isolation or quarantine: 
 
http://saintjohnofjerusalem.blogspot.com/202
0/03/holy-communion-in-self-isolation 
 
See also the new website Lent in Isolation: 
 
https://www.lentinisolation.com/ 

Prayers 
In your charity, please pray for the repose of the 
souls of those who have died recently and for all 
whose anniversaries occur about this time.

RECENTLY DEAD: Jimmy Hawkes and Jimmy 
Gordon

Fidelium animae, per misericordiam Dei, 
requiescant in pace. Amen.


