
 
 

 Solemnity of the Most Holy Trinity (Year B)  
30th May 2021 

Dear brothers and sisters in Christ, 

I hope you are well and manging to see light at the end of the long tunnel that has been Covid?  

If we return to Level 1 or Level 0, we will be able to introduce congregational singing (with 
masks) in the month of June to lift our spirits. At the beginning of June, we will also have 2 
special Masses for our First Holy Communicants who have already prepared and celebrated 
their First Confession. 

Mr Seán Hagney, the current Headteacher of St John’s Academy, Perth will after the Summer, 
assume the prestigious rôle of Rector of St John’s RC High School, Dundee. (My alma mater) 
We wish him all our best and look forward to the new appointment of Headteacher in Perth 
later in the year.  

An Obituary of Bishop Patrick O’Donoghue (21/05/21) published in The Daily Telegraph 
reminded readers he “took the-to him- not unreasonable position that Catholic schools should 
teach the Catholic faith.” p.29 -Please pray earnestly for a worthy candidate to lead our school 
that will build on Mr Hagney’s work and continue to deepen an authentic Catholic ethos, 
through cultivating the integration of faith as believed, celebrated, lived and prayed as 
envisioned by the late Bishop O’Donoghue and others.   

As we return to something verging on normal, I would like to record my appreciation to all 
those who have very kindly helped with the functioning of our parish. To all the cleaners and 
extra helpers who have wiped and cleaned this church! What a feat. After each Mass they come 
and on the big Monday clean down as well. I have even seen them smiling while they work! 

To Colin Sills for a prodigious amount of behind the scenes with our finances. We use a 
Diocesan financial control system, and we are simply up-to-date because of his hard work. He 
is ably assisted by Elizabeth Allan & Jenny Gillies. Further to that Michael Houston & Carol 
Gillespie offer advice and counsel. They all work hard without looking for glory or publicity.  

Esther McNair-Chaplin, our Prefect of the Sacristy, and Maria Methven, the honorary deputy 
Sacristan for their daily contributions. Andrew Mitchell, guardian of our parish website. To our 
flower arrangers and organists who help create beauty. Thanks also to the many faithful 
parishioners who come to St John’s and St Mary Magdalene’s, fall on their knees before the 
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Blessed Sacrament, and pray for the good of the parish and the world and support her 
financially. To the Polish men who throughout the Pandemic have met and prayed each week 
(even when drenched) at the outside statute of the Sacred Heart for the spiritual wellbeing of 
our parish. Finally, I want to record my thanks to you who are still at home keeping safe and 
contribute to the parish with your prayers and continuing financial help. It all makes our 
parishes the envy of the civilised world! 

After celebrating the great Solemnity of Pentecost, it is good to remember the words of the 
Dominican, Father Bede Jarrett. In the preface of one of his books, he writes: 

Hardly anything can render us more sensible of our worth and Christian dignity than does 
the teaching of Our Lord on the indwelling of the Spirit of God. The wonderful beauty of this 
teaching, while it deepens our acquaintance with His mysterious governance of the universe 
and reveals to us the hidden beauties of our soul’s life, should bring also its measure of 
comfort, for whatever makes us conscious of the intimacy of God’s dealing with us lessens 
life’s greatest trouble, its loneliness. (Little Book of the Holy Spirit) 

Remember, each Tuesday evening we have Adoration and Exposition of the Blessed 
Sacrament.  

In the Divine Consoler and Spirit of Truth, Canon Mulholland. 

RESPONSORIAL PSALM 

HAPPY THE PEOPLE THE LORD HAS CHOSEN AS HIS OWN. 

 
Holy Mass during the Week 
Monday 31st 7pm-Visitation of the BVM 
Tuesday 01st June (St Justin) 10am & 
7.00pm 
Adoration & Confessions from 6.00pm-
6.45pm 
Wednesday 02nd  10am  
& 8am in St M Magdalene’s 
Thursday 03rd 10am -Martyrs of Uganda  
Friday 04th 10am  

 
RECENTLY DEAD: Stephen Smillie,                                 
Mgr Tony Duffy & Mgr Joseph Boyd.  
 
ANNIVERSARIES: Sr. Mary Agnes,                         
Charlie Clarke, Willie Muldownie,                       
Sue O'Neill, Donnie Campbell                                             
& John Nicholas Woods.  
Fidelium animae, per misericordiam Dei, 
requiescant in pace. Amen

Second Collection for Day for Life. This helps add an authenticity to our witness to the dignity of life 
and this is enabled by the generosity of people in the pews supporting the work of the Church in this 
field. In 2020, we were unable to hold our annual ‘Day for Life’ collection due to the pandemic, our 
funds are very much depleted and the threats to life have never been greater. Day for Life is a simple, 
practical response which pushes back against ‘the use and throwaway logic’ often at the heart of a 
culture which seeks to abandon its elderly, sick and dying when ‘they no longer serve our interests.’ 

“Jesus is the Good Shepherd who came for the wounded sheep and comforts the sick. He is the Good 
Samaritan who does not pass by the injured person lying by the roadside, but who, moved to 
compassion, takes care of and assists him.” (cf. Lk 10:33-34)- HH Pope Francis I 
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30 Maja 2021 – Niedziela Trójcy Przenajświętszej 

 
W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 

 

Zapewne wielu z nas przeżyło odwiedziny 
tajemniczych gości, którzy pukając do naszych 
drzwi, chcieli porozmawiać o Bogu, trzymając 
Biblię pod pachą. Tak, to świadkowie Jehowy. 
Osobiście myślę, że ich wizyta jest 
oskarżeniem naszej gnuśności i zaniedbania 
dwóch podstawowych obowiązków 
chrześcijańskich: poznania Boga w Biblii i 
ewangelizowania. Minęły już te czasy, kiedy 
dzieci na ulicach Konstantynopola kłóciły się o 
to, czy Jezus Chrystus jest współ-istotny (gr. 
homousios), czy tylko współpodobny (gr. 
homoiousios). Wielu chrześcijan nie 
potrafiłoby dziś nic powiedzieć o tajemnicy 
Trójcy Świętej. Fragment z Ewangelii Mateusza 
jest wspaniałym świadectwem wiary 
pierwszych uczniów Jezusa w Trójcę Świętą. 
Na odmienność i jednocześnie równość Osób 
Boskich w tym tekście wskazuje ustawienie ich 
na tym samym poziomie, ale osobno. Nikt nie 
jest równy Bogu, tylko On sam w innych 
osobach. Ojciec i Syn są na pewno 
rozróżnialni, a dodatkowo w tym samym 
szeregu zapisano Ducha Świętego. Chrzest ma 
być udzielany w Imię, a nie w imiona. Jedno 
Imię, czyli jeden Bóg, ale jednocześnie Trzech 
na tym samym poziomie. Cała Trójca wykonuje 
działanie, które przynależy tylko Bogu. 
Chrzest, który jest dziełem Trójcy, daje nam 
uwolnienie z grzechów, uświęca nas, czyni nas 

dziećmi Boga, a te czynności są dziełem 
jedynie Boga! Gdy Jezus odpuszczał grzechy 
uzdrowionemu paralitykowi, uczeni w Piśmie, 
a więc znawcy przedmiotu, pomyśleli: „Czemu 
On tak mówi? On bluźni. Któż może 
odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?” 
(Mk 2,7). Żydzi, doskonale rozumieli, co Jezus 
chciał przez to powiedzieć. „Dlatego więc 
usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie 
tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga 
nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym 
Bogu” (J 5,18). Jezus nie zaprzeczył Żydom, że 
tak właśnie jest. On naprawdę czynił się 
równym Bogu, nazywając Go swoim Ojcem! 
Jeśli się czynił równym Bogu, to albo jest 
Bogiem, albo bluźniercą. Wiemy z historii, że 
ówcześni decydenci religijni wybrali tę drugą 
możliwość i uznali Jezusa za bluźniercę. W 
innym wypadku nie ośmieliliby się ukrzyżować 
Jezusa. Został ukrzyżowany, ponieważ nigdy 
nie zaprzeczył, że jest Bogiem, a szczególnie na 
sądzie Kajfasza. Podobnie rzecz się ma z 
Duchem Świętym. On nie występuje jako jakaś 
„dusza Ojca” lub „dusza Syna”, czy też 
bezosobowa moc, tylko jako samodzielna 
Osoba. A jednak jest tym samym Bogiem, co 
Ojciec i Syn! „Lecz gdy przyjdzie On, Duch 
Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy” (J 16, 
13). Teologia mówi, że Ojciec nie pochodzi od 
nikogo, Syn pochodzi od Ojca przez prawdziwe 
zrodzenie, Duch od Ojca i Syna. Duch Święty, 
mówiąc o sobie „Ja”, jest Osobą, a nie jest 
jakimś bezosobowym duchowym tchnieniem: 
„Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, 
powiedział do niego Duch: Poszukuje cię 
trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez 
wahania, bo Ja ich posłałem” (10,19–20). Nie 
musimy być wybitnymi znawcami dogmatyki, 
ale wystarczy nam znać choćby tyle, ile dziś 
poznaliśmy, by nie tylko zamknąć drzwi przed 
świadkami ducha kłamstwa, ale i zamknąć im 
usta, by nie fałszowali prawdy!                                                                                                                                                                                                

Fr Bogdan SDS 



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.  

Czerwiec – Miesiącem Serca Jezusowego 

 
„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy 
się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny 
sens jego życia i jego przeznaczenie: przy 
Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera 
zdolności miłowania” (św. Jan Paweł II). 
Czerwiec to czas modlitwy słowami Litanii do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Kościele 
kult Serca Jezusowego swój początek bierze w 
przebiciu Bożego Serca na krzyżu... 
Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli 
apostołowie oraz setnik przebijający bok 
Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w 
późniejszych wiekach, przede wszystkim 
kontemplowali miłość Chrystusa, miłość, która 
zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł 
nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to 
Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii 
Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze 
strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam 
swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami 
miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i 
zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według 
swej możności oddawać Mu będą hołd i 
szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i 
hojnie obdarzy tymi skarbami". Ta ideowa 
uroczystość nie cieszyła się początkowo 
przychylnością Stolicy Apostolskiej, która po 
długiej zwłoce wprowadziła ją do liturgii w 
1856 r. dla Kościoła powszechnego. Dopiero 
papież Pius XII w setną rocznicę 
wprowadzenia kultu liturgicznego 
Najświętszego Serca Jezusowego, w 1956 r. 
napisał: "Jest naszym gorącym życzeniem, aby 
kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się 

sztandarem jedności, zbawienia i pokoju dla 
wszystkich chrześcijan. Zadaniem tego kultu 
jest przypomnieć nam akt najwyższej miłości, 
w której Zbawiciel wydał wszystkie bogactwa 
swego Serca, by zostać z nami aż do końca 
wieków". Kościół widzi w nabożeństwie do 
Serca Jezusowego znak miłości Boga ku 
ludziom. Chce także rozbudzić w sercach 
ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to 
nabożeństwo. Z miłości Bożego Serca istnieje 
cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś 
rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, 
swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go 
miłować. Dowodem tej niepojętej miłości było 
to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej 
największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. 
Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała 
Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla 
zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i 
śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, 
sakramenty święte, a wśród nich Sakrament 
Miłości - Eucharystia. W Polsce nabożeństwa 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były 
znane najpierw w klasztorach Wizytek w 
Warszawie, Krakowie i Lublinie a następnie 
rozprzestrzeniły się na terenie całego 
kraju. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, 
którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami! 

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. 
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