
 

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) 

 

 

 7th Sunday of Easter & The Solemnity of Pentecost (Year B)  
16th May & 23rd May 2021 

Parish Zoom Rosary- Save the Date 
A Parish Zoom Rosary is planned for 7pm, Wednesday 26th May You are warmly invited to 
join in, online, by following the link below – or by using the meeting ID and password. 
Zoom Meeting Link: 
https://us02web.zoom.us/j/88359159905?pwd=K3MwbU1FSlJSQXdQSzRteDFYRnVGUT09  
Meeting ID: 883 5915 9905 
Passcode: 725193 



 
 

SCN SC00810              Parish website: www.stjohns-perth.org.uk            Discover us @StJohnRCPerth 
 

Dear brothers and sisters in Christ, 
Various precautions will remain in place for the time being. These are aimed at ensuring 
maximum safety and peace of mind among those who come to our parish Church to 
worship and to pray. It is necessary to reserve seats before attending Sunday Masses.  

Because other mitigating measures are now in place (especially face coverings), I would like 
to start administering Holy Communion again at its normal place within Holy Mass from the 
weekend of 5th & 6th of June. Please be mindful of social distancing. You will receive Holy 
Communion in an orderly way and after the final blessing you will depart the Church in an 
orderly fashion.  

Please take care in removing your face covering before receiving the Sacred Host and in 
replacing the covering afterwards. 

Catholics are only obliged to receive Holy Communion once a year, and so if anyone is 
apprehensive about the danger of contagion at Holy Communion, they are advised not to 
receive until the present risk has subsided, and to make an Act of Spiritual Communion. 

To receive Holy Communion, we must be in a state of grace (any mortal sins must have been 
absolved in the Sacrament of Penance), and to have fasted for a minimum of one hour 
before reception. 

When arriving at and leaving the church please do not congregate. On entering the church, 
please use the opportunity for hand-sanitisation. Please do not walk around the church nor 
disturb anybody else and respect the personal space of others so that everyone feels safe. 

GIFT AID – Helping St John’s 

If you are a UK taxpayer, St John’s can claim back from the Inland Revenue 25p of every £1 
you give, at no cost or inconvenience to you. Setting up a Gift Aid arrangement helps the St 
John’s to increase its income, which is much needed for the upkeep of the church and for 
the pastoral activities in the parish. Offertory envelopes are now available for collection 
from the Sacristy for those who have already signed up and requested them. Many thanks 
to those parishioners who have arranged a standing order and do not require envelopes. 
Canon Mulholland 

CONFESSIONS IN CHURCH 
Tuesdays-6.00pm-6.45pm. 

 

Second Collections in May  
16th May – (The Apostolate of Communications)-At Masses this weekend  

30th May – (The Day of Life) 



 
 

SCN SC00810              Parish website: www.stjohns-perth.org.uk            Discover us @StJohnRCPerth 
 

NORTHERN IRELAND ABORTION AMENDMENT BILL 

Earlier this year, the Northern Ireland Assembly voted on the Severe Fetal Impairment Abortion 
(Amendment) Bill and it passed Second Stage by 48 votes to 12. The Bill will remove the current 
grounds that allow abortion for “severe fetal impairment”. Under these grounds in the regulations, 
which were imposed on Northern Ireland, babies with disabilities including Down’s syndrome, cleft 
lip and club foot can currently be singled out for abortion because of their disability and can be 
aborted right up to birth. The Northern Ireland Health Committee is now undertaking a consultation 
on the Bill and is seeking submissions from the public. It is important that as many people as possible 
submit to the consultation in support of the Bill to show clearly that there is widespread support for 
this important change. Right To Life UK has set up an easy-to-use tool on their website that makes it 
simple to complete your submission.  

RESPONSORIAL PSALM (7TH SUNDAY OF EASTER) 

THE LORD HAS SET HIS SWAY IN HEAVEN. 

RESPONSORIAL PSALM (SOLEMNITY OF PENTECOST) 

SEND FORTH YOUR SPIRIT, O LORD, AND RENEW THE FACE OF THE EARTH. 

(FOR PENTECOST, PLEASE FEEL TO DRESS IN RED. THERE WILL BE A PRIZE FOR THE BEST 

DRESSED) 

Congratulations to our Polish children who received their first Holy 
Communion this weekend. The pupils of St John’s Academy will 

celebrate with us on Saturday, June the 5th.   
 

St Mary Magdalene’s Church  
New gifts aid envelopes have been ordered to start on Sunday 6th June. For new 

administrative purposes, can you please sign up for them on the sheets provided at 
the entrance of the Church.  

 

RECENTLY DEAD:                    
Mgr Tony Duffy, 

 Mgr. Joseph Boyd & Etta Mather.  

ANNIVERSARIES:                                             
Mai Hickey 

Fidelium animae, per 
misericordiam Dei, requiescant in 

pace. Amen.
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Weekday Holy Mass 
Tuesday 18th 
Mass at 10am 

Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 
Mass at 7.00pm 

Funeral Mass for Angela Stewart RIP- Invite only 
Mass at 10.00am 
Thursday 20th 

Mass at 10.00am 

Friday 21st  
Mass at 10.00am 

Tuesday 25th 
Mass at 10am 

First Confessions for St John’s Academy- Invite only 
Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Mass at 7pm 
Wednesday 26th   

St Philip Neri-Mass at 10.00am 
Baptism of Xavier Bombas at 6pm – Invite only. 

Parish Zoom Rosary at 7pm 
Thursday 27th 

Mass at 10.00am 

Friday 28th  
Mass at 10.00am 
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16 Maja 2021 – VII Niedziela Wielkanocna 
 
 
 

Prymat modlitwy  

 

Jednym z wyzwań nowego tysiąclecia jest prymat 
modlitwy w życiu uczniów Chrystusa. Chrześcijanie 
żyją „w świecie”, chociaż „nie są ze świata”, dlatego 
modlitwa może uchronić ich przed „zagubieniem” 
w świecie naznaczonym obojętnością i 
synkretyzmem. Wspólnoty chrześcijańskie muszą 
stawać się autentycznymi szkołami modlitwy, w 
których spotkanie z Chrystusem nie wyraża się 
jedynie w błaganiu o pomoc, ale także w 
dziękczynieniu, chwaleniu, adorowaniu, 
kontemplowaniu, skupionym słuchaniu uczuć, aż 
do prawdziwego oczarowania serca”. Autentyczna 
modlitwa jest zawsze swoistego rodzaju „sztuką”. 
Wyrażenie to sugeruje, że modlitwa nie tylko jest 
darem, owocem działania Ducha Świętego, który 
kształtuje słowo, myśl i uczucia, ale wskazuje też na 
piękno jej inspiracji, na radość i trud, które 
nieodłącznie towarzyszą procesowi uczenia się 
modlitwy. Modlitwa chrześcijańska jest więc „dana 
i zadana”. I to właśnie takiej modlitwy uczył Jezus, 
który sam modlił się nieustannie. W 
„ewangelicznej szkole modlitwy” nie uczono 
formuł ani technik modlitwy. Jezus nie dawał 
swoim uczniom wskazówek teoretycznych na 
temat modlitwy, ale bezpośrednio wprowadzał ich 
w praktykę, w rzeczywistość wewnętrznej rozmowy 
z Bogiem, w kontemplację Ojca. Konkretnym tego 
przykładem jest 17 rozdział Ewangelii św. Jana. 
Zwykło się go nazywać modlitwą arcykapłańską lub 
modlitwą pożegnalną. Wieńczy on cały szereg 
pouczeń skierowanych do uczniów. W modlitwie 

arcykapłańskiej pobrzmiewają wyraźne tony 
modlitwy „Ojcze nasz”, której Jezus nauczył swoich 
uczniów. Treścią modlitwy pożegnalnej Jezusa jest 
potrójna prośba: o jedność (17,11), o zachowanie 
[uczniów] od zła (17,15) i uświęcenie w prawdzie 
(17,17-19). Wprowadzeniem do tej części modlitwy 
jest rozwinięta inwokacja: „Ojcze święty!”. W 
rozumieniu biblijnym świętość oznacza oddzielenie 
od świata. Jezus prosi więc Ojca, aby oddzielił 
uczniów od świata i zachował ich „w swoim 
imieniu”. W modlitwie „Ojcze nasz” zawarta jest 
podobna prośba: „święć się Imię Twoje”, co 
oznacza „uświęć swoje Imię pośród nas”. 
Apostołowie są uczniami Jezusa nie poprzez 
osobisty wysiłek, inteligencję, wyjątkowe cechy 
osobowe, ale dlatego, że otrzymali dar powołania i 
wezwanie do świętości. W tym sensie św. Jan 
uświadamia wszystkim, że to Bóg pierwszy nas 
umiłował: „W tym przejawia się miłość, że nie my 
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował 
(...); kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a 
Bóg w nim” (1 J 4,10.16). Głęboka jedność między 
uczniami opiera się na uprzedzającej inicjatywie 
Boga i modlitewnej więzi z Nim. Przyczyną tej 
jedności jest Imię, którego Ojciec udzielił Synowi (J 
8,28). Świętość Imienia Bożego ustrzeże uczniów 
od zła i uświęci w prawdzie, o ile będą potrafili 
tworzyć święte zgromadzenie, czyli wspólnotę tych, 
którzy słuchają i są posłuszni słowu Bożemu. 
Pierwsza wspólnota w Jerozolimie „trwa 
jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14). Podczas 
wspólnej modlitwy podejmowała ważne decyzje, 
np. wybór - w miejsce „syna zatracenia” - nowego 
członka kolegium Dwunastu (Dz 1,24-25). Podobnie 
też nasze osobiste decyzje i wybory powinny 
zapadać w czasie modlitewnej refleksji. To ustrzeże 
nas od błędów, pomyłek życiowych i zagubienia w 
świecie współczesnym. Zachęceni przez Jezusa i 
Kościół jerozolimski, módlmy się: „Ojcze, zachowaj 
w nas jedność, radość i prawdę, aby świat 
uwierzył”.                                                 

Fr Bogdan SDS 
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23 Maja 2021 – Niedziela Zesłania Ducha św. 
 

Środowisko Bożego życia 
                                                                                                                                                                               

 
Myślimy często o naszym osobistym życiu 
religijnym tak, jakby wszystko, co się w nim 
zawiera, można było zamknąć w 
indywidualnym odniesieniu człowieka do 
Boga. To jeden z poważnych błędów. Takie 
podejście niewiele ma wspólnego z Ewangelią. 
O życiu można myśleć i mówić jedynie w 
wymiarze środowiska. Ono bowiem jest 
warunkiem jego rozwoju i ono je testuje. 
Środowisko nie toleruje słabego i tego, kto 
żyje jego kosztem. Istnieje bowiem wzajemna 
zależność wszystkiego, co żyje w danym 
środowisku. Współczesna biologia ma tu wiele 
do powiedzenia. Ekologia zajmuje się głównie 
zachwianiem równowagi środowiska i dlatego 
wzywa do troski o nie. To samo dotyczy życia 
duchowego. Kościół jest środowiskiem życia 
Bożego. Podobnie jak ostatnie pokolenia, 
biorąc do ręki – w sposób nieodpowiedzialny – 
chemię, atom czy ludzkie geny, doprowadziły 
do zachwiania równowagi środowiskowej, co 
przyczyni się do naszej apokalipsy, tak i siły zła 
w identyczny sposób uderzyły w równowagę 
sił ducha. Wmówiono wielu, że to oni 
decydują o kształcie życia religijnego. 
Zrezygnowano z ostrych sankcji społecznych, 

które winny wykluczać osobniki zagrażające 
życiu w środowisku. Na pierwszy plan 
wysunięto psychologię i przy jej pomocy 
zaczęto manipulować ludźmi. Udoskonalono 
socjologię, aby przy pomocy chorych 
rozmontować zdrowe środowiska. Analogii 
jest wiele. Ratunek jest w powrocie do Bożego 
zamysłu, w którym życie Ducha udzielone 
Kościołowi kieruje się prawami zdrowia. 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
przypomina początek powstania na ziemi 
środowiska Bożego, promieniującego potęgą 
życia duchowego. Jak długo szanowano zasady 
tego życia, tak długo Kościół był autorytetem i 
promieniował mocą na inne środowiska. 
Chlubił się tym. Dziś jakby się kurczy, jakby nie 
miał siły, jakby oddawał pole 
zagospodarowane przez poprzednie 
pokolenia. Kryzys ducha dotknął środowiska 
religijne. Uderzył w rodziny, w parafie, w 
diecezje, w narody ochrzczone... Jest widoczny 
w skali świata. W odpowiedzi na te zjawiska 
należy zadbać o środowiska religijne, do 
których należymy i które tworzymy, tak by one 
wspierały życie duchowe jednostek, by one 
razem wydawały owoce ducha. Trzeba też, aby 
te nasze środowiska odkryły ponownie zasadę 
testowania tego, co zdrowe i mocne, i oparły 
się temu, co słabe. Duch Święty szuka 
pomocników. On jest życiem i On czuwa nad 
jakością życia w Kościele. Może to czynić 
jedynie o tyle, o ile ludzie zwrócą się do Niego 
i zechcą z Nim współpracować. Odbudowa 
środowiska religijnego jest dla Ducha Bożego 
łatwa i może nastąpić w krótkim czasie. Trzeba 
jednak, by serca, którym na takiej odnowie 
zależy, otwarły się na Jego działanie. Duchu 
święty Boże – zmiłuj się nad nami! 
Fr Bogdan SDS 

 

 


