5th Sunday of Easter (Year B)
2nd May 2021
My dear people, if we cannot be condemned by our own conscience,
we need not be afraid in God's presence, and whatever we ask him, we
shall receive...
When last did your conscience bother you? What did you do with the guilt?
Did you try to silence it or let it guide you back to the right path?
Conscience is that gentle voice of God within us. It is like a GPS, to heaven and
true happiness, planted within our hearts. Sadly, it can easily be ignored or even
silenced. A silent conscience must be awakened by sincere repentance. Sincere
repentance is a total yes to the will of God, a submission of your intellect and
will to the Lordship of Jesus Christ.
Your conscience is a gift. A man with a clear conscience delights in the presence of
God. When Adam ignored his conscience and broke God's law, he wanted to be far
away from God. Listening to and mediating on God’s Word is an effective way to
nurture your conscience.

If you remain in me and my words remain in you, you may ask what
you will and you shall get it.
Words can remain in us. And we can remain in words. A young singer stopped
singing for more than twenty years after he received negative feedback from his
tutor. He would later become a renowned singer after his talents were recognized,
nurtured, and affirmed. Words are the environments where the seeds of our life
may flourish or wither.
Jesus wants us to dwell within the environment of his words. He invites us to
saturate our minds with his words of love and hope. When our minds are centred
on Jesus and his precious words, worries and fears dissipate. We know that no
matter how fierce the storm blows, the presence of the Master is a guarantee that
we shall not sink.

Fr Jude.
Sunday Masses
4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary
Magdalene’s)
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) /5.00pm (Temporary Polish Mass) /6.30 pm (St John’s)

RESPONSORIAL PSALM
YOU, LORD, ARE MY PRAISE IN THE GREAT ASSEMBLY.

Holy Mass during the Week
Tuesday 4th
Mass at 10am & 7.00pm
Adoration & Confessions from 6.00pm
Wednesday 5th
Mass at 10.00am
Thursday 6th
Mass at 10.00am
Friday 7th
Mass at 10.00am

St Mary Magdalene Catholic Church
If you would like to volunteer to help clean the church, please contact Canon Mulholland. If
you have any other skills that you would like to volunteer, please be in touch!

Parish Zoom Rosary
On Wednesday, the 26 of May, at 7pm, the parish will pray the rosary together on zoom.
Additional information will be announced.
th

RECENTLY DEAD: Catherine Mungall
ANNIVERSARIES:
Ian McKenna, Denis Boner

Fidelium animae, per misericordiam Dei,
requiescant in pace. Amen.
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Parish website: www.stjohns-perth.org.uk

Discover us @StJohnRCPerth

02 Maja 2021 – V Niedziela Wielkanocna
Trwanie i wolność

Życie duchowe potrzebuje troski Ogrodnika,
ale też wrażliwości owoców na światło, czyli
osobistej wrażliwości na światło mądrości
Słowa Bożego. Alegoria o winnym krzewie
stwarza możliwości kilku interpretacji.
Najpewniejsza jest tłumacząca przynoszenie
owocu jako dążenie do upodobnienia się do
Jezusa, gdyż w dalszej części tego fragmentu
Jezus mówi: „Kto trwa we Mnie przynosi owoc
obfity!”. Słowo TRWAĆ (MENO) w języku
greckim oznacza też zamieszkiwanie, co
jeszcze intensywniej uwypukla konieczność
trwałego wszczepienia w krzyż Chrystusa.
Trwałość jest cechą gwarantującą
nienaruszalność oraz rozwój. Jezus prosi swych
uczniów o trwanie w Nim, bo jedynie
nieprzerwane zamieszkiwanie w Jego łasce
powoduje owocowanie, czyli rozwój duchowy.
Przyjaźń z Jezusem nie jest przelotną
znajomością z okazji świąt wielkanocnych. Co
to znaczy trwać? Nie miłować jedynie słowem
i językiem, ale czynem i prawdą, oraz spełniać
słowa przykazań. Nie jest to więc jedynie
trwałość przekonań, ale bardziej trwałość
postawy. Trwać to również wytrwać mimo
przeciwności, mimo presji świata i naporu
kuszenia oraz ciążenia zwątpień.
Najpewniejszym dowodem trwania w Bogu
jest ujawnienie się w życiu człowieka
obecności Ducha Świętego. Trwać w łasce
uświęcającej to troszczyć się o to, by pasożyty
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nieprawości nie spowodowały zniszczenia
naszego życia duchowego. Życie duchowe
potrzebuje troski Ogrodnika, ale też
wrażliwości owoców na światło, czyli
wrażliwości osobistej na światło mądrości
Słowa Bożego. Uprawa winorośli wymaga
wysokiego poziomu kultury materialnej,
mądrości człowieka, a także wyjątkowych
warunków atmosferycznych i troski ogrodnika.
Czyż nie jest podobnie z trwaniem w krzewie
życia Jezusa? Trwanie w Jego krzyżu zakłada:
wysoki poziom kultury duchowej osoby, której
zależy na duchowym owocowaniu, mądrości
postępowania, specyficzną atmosferę
uczuciową i wreszcie poddawanie się
nieustannej trosce Ojca-Ogrodnika.
Osiągnięcie słodkich i aromatycznych owoców
na zwykłym krzewie winnym to efekt
nasłonecznienia, które umożliwia właściwą
fotosyntezę. Wszystko, co dzieje się między
mną a Jezusem, powinno być intensywnie
naświetlone – od tego zależy smak
duchowości i aromat świętości. Fotosynteza
jest rodzajem asymilacji, czyli przyswojenia
substancji koniecznych do życia,
powodujących wzrost oraz odporność.
Ogrodnik czyni wszystko, by dostarczyć
krzewom jak najwięcej światła słonecznego
oraz ochronić przed zagrzybieniem, i dlatego
sadzi krzewy w pewnej odległości od siebie.
Czyni się tak, by dać krzewom przestrzeń – to
jeden z najstarszych sposobów hodowli
winorośli, charakterystyczny do dziś w
winnicach Burgundii lub Chianti. Przestrzeń w
życiu duchowym jest jeszcze jednym
warunkiem obfitego owocowania, czyli
efektywnego życia duchowego. Czym jest
jednak owa przestrzeń? Wolnością, w jakiej
nas stawia Jezus, który nie mówił „musisz”, ale
zawsze mawiał „jeśli chcesz”.
- Fr Bogdan SDS

www.stjohns-perth.org.uk

@St JohnRCPerth

Spowiedź i Msze św.
Zapraszamy do udziału w polskich Mszach św. o godz. 1:00pm i 5:00pm. Okazja do spowiedzi przed
każdą Mszą św. od godz. 12:15pm, oraz o godz. 4:30 pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by
można było w pełni uczestniczyć we Mszy św.
Pierwsza Komunia św.

Pierwsza Komunia św. naszych Polskich dzieci będzie w tym roku 15 maja, o godz. 12:00pm. Dzieci, które po raz
pierwszy będą przyjmowały Pana Jezusa do swoich serc to: Belza Zuzanna, Gutowski Jakub, Kastelik Felicja, Kula
Nathan, Marczuk Karina, Maryniak Patryk, Nosowska Julia, Ostrowski Eryk, Rosik Oliver, Wacięga Tomasz, Zbieg
Mateusz, Zegarlicki Jakub, Szymczak Laura. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski

3-go maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi
uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych
wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry
przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana
Kazimierza - powierzenia królestwa opiece
Matki Bożej, a także do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została
ustanowiona na prośbę biskupów polskich po
odzyskaniu niepodległości po I wojnie
światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest
od 1923 r. Święto wyraża wiarę narodu w
szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy
doświadczali i doświadczają za pośrednictwem
Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo
stary. Przykładem może być "Bogurodzica",
najstarsza polska pieśń religijna, która przez
wieki pełniła rolę narodowego hymnu. W
czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r.
w katedrze lwowskiej, przed cudownym
wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan
Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których
m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi,
wystarać się u papieża o pozwolenie na
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony
Polskiej, a także zająć się losem chłopów i
zaprowadzić w państwie sprawiedliwość

społeczną. Temu uroczystemu wydarzeniu
towarzyszyło odśpiewanie litanii do
Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał
do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony
Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni
biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej
Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8
września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji
jasnogórskiego obrazu, co uznano za
koronację Maryi na Królową Polski. Wezwanie
"Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do
Litanii Loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił
na to papież Pius X. W tym samym roku
ustanowił on też święto Królowej Polski dla
diecezji lwowskiej. Po uzyskaniu
niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się
do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia
tego święta na cały kraj. Jako datę
zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę
pierwszej polskiej Konstytucji, która
realizowała część ślubowań króla Jana
Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało
oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta
XV. W 300. rocznicę królewskich ślubów,
nową ich wersję opracował przebywający
wówczas w miejscu internowania Prymas
Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasnogórskie
Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył
uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26
sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej w obecności miliona
wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam
właśnie odbyły się centralne uroczystości
milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas
aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia
narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000
lat.

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 spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm.

