
 
 A warm welcome to our Church.  Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of 

this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.              
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.  

 

 
 
 

 

First Sunday of Lent Year C– 06th March 2022 

As a Lenten exercise we will journey and pray 
together on the Synodal Pathway. HH Pope Francis 
reminds us: ‘The Synod is not about gathering 
opinions. This is not a survey, but about listening 
to the Holy Spirit, as we see in Revelation: “He 
who has an ear, let him hear what the Spirit says to 
the Churches.”’ Please pray the Synod prayer as we 
seek the help of the Holy Spirit, that we will be 
guided into all truth! (John 16:13) 

We stand before You, Holy Spirit, as we gather 
together in Your name. With You alone to guide us, make Yourself at home in our hearts; Teach us 

the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful; do not let us promote 
disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path nor partiality influence our actions. Let us 

find in You our unity so that we may journey together to eternal life and not stray from the way of 
truth and what is right. All this we ask of You, who are at work in every place and time, in the 

communion of the Father and the Son, forever and ever. Amen 

There is a sheet to be picked up if you would like to help us reflect on 3 areas of 
Communion/Participation/Mission.                                                                                                 

Please hand the completed prayerful responses to the Sacristy for our Synodal facilitators.  

On Saturday 26th March, in St. John the Baptist’s, Perth, from 9.00a.m. to 11.00a.m., we will 
be holding a joint parish synodal-pathway listening session facilitated by Mrs. Pauline 
Porter, Miss Suzie Smyth and Deacon Kris who have recently participated in the diocesan 
training day for synodal facilitators. Parishioners from all of the Perth parishes and St. James’, 
Kinross, are invited to share in this morning of journeying together. Our synodal time will 
consist of Eucharistic Adoration to enjoy the silence of listening to the Lord, tea/coffee and 
fellowship time to help build bonds of communion, small sharing/listening/prayer groups 
where our own life experience will meet with the word of God in Sacred Scripture and where 
we open ourselves to discerning the voice and movement of the Holy Spirit as He speaks to us 
as missionary disciples. Opportunity will be given to all who attend to share their discernment 
and to contribute to this prayerful listening exercise. The fruits of our discernment will feed 
into the wider diocesan, national, and international reflection presented to our Holy Father, 
Pope Francis I.  

 



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) & 6.30 pm (St John’s) 

Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church) 
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Entrance Antiphon to be sung at 11am: When he calls on me, I will answer him; I will 
deliver him and give him glory, I will grant his length of days. 

Responsorial Psalm: To you, O Lord, I lift up my soul. 

On Thursday 7th April at 6.30p.m. we will be holding a joint 
Penitential Service (with individual Confessions) for the 
parishes of Perth and Kinross. This Service will be held in 
Our Lady of Lourdes’, Perth, with several invited priests. 
Please join us in making the best spiritual preparation for the 
great Feast of Easter and rejoicing in the merciful love of the 
Lord. There will be a Polish Penitential service in St John’s 
on Wednesday 06th April.  

 

Joint Lenten Pilgrimage to Carfin: It looks as if this will 
now take place sometime in Eastertide, provisionally Monday 9th May.  This is yet another opportunity 
for us to journey together as pilgrims and to grow in fellowship as this time of “synodality” encourages 
us to walk together. We are trying to iron-out the finer details but hoping, if possible, to have Holy Mass 
at the shrine, to have the Rosary, to visit the recently enhanced shrine and relic chapel, and to end with 
High Tea. If this would interest you, please let me know by signing up on a sheet at the back of the 
church (without any commitment as yet). As we get more definite information, I will share this with 
you, along with the estimated cost per person. We will hire a bus (or buses) and intend to take 
parishioners from both Perth and Kinross.  

ANNIVERSARIES: Ronald Porter, Lucy O'Hare, Willie Muldownie, Tommy Winning,                        
Marion Campbell-Ross, Terry Mackay & Peter Senyszak.                                                                                  

Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.     

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 07th March -St Perpetua & St Felicity-6pm                                                                                                          

Tuesday 08th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                  
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                         

Wednesday 09th-10am with Stations of the Cross after Mass                                                                                                                        
Thursday 10th- Feast of St John Ogilvie-10am                                                                                          

Friday 11th- with Stations of the Cross at 9.30am before 10am Mass & 7pm-Polish Mass                                                                                                                                       
CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.

Diocesan Pilgrimage to Lourdes this year would depart from Edinburgh 8th-15th July.                       
The approximate cost would be £900. E-mail with your name and address at:                           

bishops-secretary@dunkelddiocese.org.uk if you are interested. 

St John Ogilvie (1579-1615) performed ministry in his native Scotland for only 11 months 
after he returned to his homeland following 22 years abroad. He is the only canonized 
Scottish martyr from the time of the Reformation and was only 36 when he gave his life for 
Christ. At Mass on Thursday, we will renew our prayers for the people of the Ukraine.  
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Diabelski hot dog                                                                                                                                             
Diabeł przystąpił do Jezusa na pustyni dopiero wtedy, gdy 
Jezus poczuł głód. Diabeł chce oszukać nasz głód miłości i 
tęsknotę za bliskością Boga. Kuszenie przypomina propozycję 
sprzedawcy fast foodu, który proponuje nam 
przeterminowane hot dogi po niższej cenie, podczas gdy 
jesteśmy w drodze do najwspanialszej restauracji w mieście 
zaproszeni przez burmistrza. Głód może sprawić, że 
skorzystamy z taniej oferty, zapychając swój żołądek 
ociekającym musztardą kawałkiem zieleniejącego mięsa, 
wepchniętego w czerstwą bułkę. Coś takiego właśnie czyni 
szatan. Stoi na naszej drodze i wie, że jesteśmy spragnieni 
boskiego pokarmu, ale wykorzystując swoją inteligencję i 
piekielne techniki socjotechniczne, proponuje nam 
konsumpcję własnych dań. Wpycha nam hot doga, żądając, 

byśmy zatrzymali się na zawsze przy nim i nigdy nie dotarli do życia w Bogu! Jesteśmy głodni uczuć, 
wiedzy, władzy, efektów, namiętności, pieniędzy, miłości, komfortu, kłamstwa i prawdy. Człowiek w 
ogóle jest głodem. Ty i ja jesteśmy głodni, tylko za czym tak naprawdę tęsknimy? Do czego dążymy? 
Najbardziej atakowany jest w nas głód chwały, czułości, miłości oraz komfortu, wygody i 
zabezpieczenia. To widzimy w pokusach diabła. Dzięki temu, że kusił Jezusa, wiemy, co oferuje i co w 
nas samych jest najbardziej „wygłodniałe”. Pokusa jest szansą na poznanie swych najgłębszych 
tęsknot. Kiedy już wiesz, czego pragniesz, musisz się zastanowić, kto ci to może dać: DIABEŁ CZY 
JEZUS? Sprzedawca hot dogów czy BURMISTRZ MIASTA? Wybór należy do ciebie. Problem w tym, że 
sprzedawca fast foodów jest na wyciągnięcie dłoni i proponuje natychmiastowe zaspokojenie pustki, 
natomiast RESTAURACJA BURMISTRZA jest oddalona o kilka przecznic i nie widać jej gołym okiem. 
Przy obskurnym stoisku diabła stoją ludzie poplamieni musztardą i widać już u nich oznaki zatrucia. 
Niektórzy leżą na ulicy i wiją się z bólu. Ale ty masz w sobie tak potężny głód, że zastanawiasz się, czy 
iść dalej i szukać RESTAURACJI, czy też zapłacić za hot doga. Przy stoisku diabła stoją ludzie, którzy 
ulegają cielesnej żądzy i wzajemnie się konsumują. Niekiedy jesteśmy świadkami namiętnych 
pocałunków osób, które na ulicy demonstrują swoje głody seksualne. Kiedy obserwuje się ludzi, 
którzy w uniformach elegancji sięgają po najwyższe stołki, mamy wrażenie, że nasycają się podziwem 
tysięcy popleczników, rozrzucając kiełbasę wyborczą. Ludzie gromadzą ogromne sumy pieniędzy w 
bankach, jak pierwotni neandertalczycy gromadzili góry mięsa po zabitym mamucie. Przede 
wszystkim jednak jesteśmy głodni miłości. Jesteśmy gotowi nawet udawać miłość, by kogoś rozkochać 
w sobie! Są ludzie, którzy karmią się słowami „kocham cię” jak komunią. Tylko w Synu Bożym takie 
słowa okazują się jednak prawdą nieprzemijalną, wieczną, niezmienną. Niekiedy wydaje mi się, że 
tylko Bóg potrafi kochać, a wszyscy inni potrafią tylko tak mówić. Oczywiście możesz zatrzymać się 
przy innych słowach, ale możesz też dążyć do tego, by od Niego samego te słowa usłyszeć, a słowa w 
ustach Jezusa są Nim samym! Dlatego w Kościele pojawiła się taka rzeczywistość jak Eucharystia!                                                            
Fr Bogdan SDS 
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Spowiedź i Msza św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskiej  Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą 
Msząśw. od godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we 
Mszy św. i w owocnym przeżywaniu Wielkiego Postu. 

Wielki Post po polsku…                                                                                                                                                                          
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7pm – zapraszamy do udziału w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej. 
W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 12:30 śpiewać będziemy Gorzkie żale. 
Rekolekcje dla polskiej wspólnoty od 3 do 6 kwietnia 2022 r.  
Spowiedź wielkanocna w środę 6 kwietnia 2022 r. od godz. 6pm. 
 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                                                                                                
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po 
zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm.  
 
Jak się dobrze spowiadać? O zadośćuczynieniu c.d.                                                                                                                                                               
Grzech wywołuje zło i to trzeba naprawić. Z reguły obecnie dostajemy pokutę modlitewną oraz jakąś 
formę zadośćuczynienia. Jeżeli ukradłem coś z pracy np. dwa długopisy i rolkę papieru toaletowego, 
to spowiednik powinien zadać zadośćuczynienie. I trzeba wtedy te długopisy i rolkę oddać sprawnie 

oraz niepostrzeżenie. Czasami jest to niemożliwe lub wiąże się z 
komplikacjami. Jeśli nie możemy tego zrobić, wówczas zadość 
czynimy poprzez złożenie ofiary materialnej na dzieło charytatywne. 
Zadośćuczynienie z Jezusem polega na prawdzie. Trzeba więc twardo 
stąpać po ziemi. Zadośćuczynienie przez myśl św. Tomasza z Akwinu 
mówi, że musimy najpierw naprawić to co zepsuliśmy, czyli chodzi o 
naprawienie niesprawiedliwości. Bóg stworzył świat sprawiedliwie i                                                                                                                                         

każdy grzech jest niesprawiedliwością, bo wyrządza szkodę nam i drugiemu człowiekowi. A skoro tak, 
to zadośćuczynienie jest naprawieniem rzeczywistości w taki sposób, żeby było sprawiedliwie. Jedna 
droga do naprawy jest naturalna, druga – chrześcijańska… Naturalna droga mówi o tym, że naruszona 
sprawiedliwość wymaga osądu i kary dla sprawcy. Jeśli  ktoś nas krzywdzi, naturalną reakcją jest 
domaganie się sprawiedliwości. W kontekście chrześcijańskim przychodzi łaska i ona pozwala nam 
pewne rzeczy przekraczać, wejść w zadośćuczynienie. Te dwie drogi mają punkty wspólne. Czasami 
spowiadamy się w ten sposób: „Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami”.  Co oznacza, że ja 
swoim grzechem obraziłem Boga? Czy Bóg jest obrażony? My swoim grzechem nie możemy zmienić 
Boga. Obraza to krzywda, występek, przewinienie, szkoda, uszczerbek. Obraza dotyczy osądu 
intelektualnego. Możesz nie widzieć skutków swoich grzechów, a one pogarszają ten świat. Czasem 
trudno nam rozumieć, że nasz grzech dotyka innych bezpośrednio. Jeżeli przychodzę do dobrego 
Boga, który przemienia, uzdrawia i wybacza, to zadośćuczynienie jest wejściem z Bogiem w 
perspektywę naprawy świata. Odkrywam w tym momencie pokorę. Zdaję sobie sprawę, że sam tego 
nie naprawię. Mogę próbować, ale bez Boga nie ma takiej opcji. Świadomie wchodzimy w życie z 
Jezusem odkrywając naszą grzeszność. Wyrabiajmy w sobie uwielbienie Boga w swojej słabości i 
grzeszności.                                                                                                                      
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