
 
 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.  

 

 
 
 

 

Second Sunday of Lent Year C– 13th March 2022 

Many thanks to all those parishioners who have intimated their appreciation and gratitude to                            
Fr Bogdan and me for journeying with them through the ups and downs of the Pandemic. I, 
too, am grateful for the prayerful and fraternal support of Fr Bogdan and the kindness of 
parishioners. It is our joy to be here for you. We look forward to accompanying you pastorally 
in what we pray will be safer and happier times ahead. With every blessing and let us continue 
to pray for one another as we journey towards Easter, Canon Steven.  

Stabat Mater dolorósa 
Juxta Crucem lacrimósa, 

Dum pendébat Filius. 

At the Cross her station keeping, 
stood the mournful Mother weeping,                                             

close to Jesus to the last. 

Stations of the Cross each Wednesday after Mass and each 
Friday before Mass at 9.30am. 

Introit Antiphon to be sung at 11am: Of you my heart has 
spoken: Seek his face. It is your face, O Lord, that I 

seek; hide not your face from me.  

Responsorial Psalm: The Lord is my light and my help.  

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.  

 

After 11am Holy Mass on each Sunday during Lent (& after Tuesday Mass) bacon rolls will be on 
offer in the hall with monies and generous donations going to the SVDP who will coordinate to give 

all the proceeds to help with Ukrainian refugees. 

 

SCIAF WEE Boxes are available. On Sunday 27th March there will be a second 
collection for Papal & Episcopal Charities (including SCIAF). 



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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Joint Pilgrimage to Carfin: It looks as if this will now take place sometime in Eastertide, provisionally 
Monday 9th May.  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.  

RECENLY DEAD:  Trixi Givens                                                                                                    
ANNIVERSARIES: Joseph Collier, Barry McNeela  Jack McCrossan, Alec Birse,                                   

John Hill & Mary Cannin                                                                                                                                    
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 14th March -6pm                                                                                                          

Tuesday 15th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                  
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                         

Wednesday 16th-10am with Stations of the Cross after Mass                                                                 
1.30pm-First Confessions with children for St John’s                                                                                                                        

Thursday 17th- Feast of St Patrick-10am followed by festive gathering in hall                                                  
At Mass on Thursday, we will renew our prayers for the people of the Ukraine.                                          

Friday 18th- with Stations of the Cross at 9.30am before 10am Mass & 7pm-Polish Mass       

    Saturday 19th- Solemnity of St Joseph-Our Polish brothers & Sisters 
have organized a March for Peace in Perth. 11am Mass in Polish followed 

by adoration & Litany and leaving St John’s at 12.30pm to process (with 
local authority approval) with Rosary.                                                                    

All are welcome to pray for peace in the Ukraine                                                  
and peace in our families.  

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.

An ACN Prayer for Ukraine Psalm 67: 1 RSV-CE May God be gracious to us and bless us 
and make his face to shine upon us. Everlasting, Merciful God, Hear the cries of your people! 
We ask you to comfort those fleeing the deafening and frightening sounds of violence Be their 
refuge! Strengthen and encircle them in your love and guide all refugees to safety, security and 
a warm, welcoming reception. Through the power of the Holy Spirit Transform the hearts of 
politicians, diplomats, leaders of armed forces and those under their command To bring an end 
to the violence, so that your perfect peace will take root and flourish both in Ukraine and in 
Russia. Holy Mary, the Mother of our Lord, the Eternal Word, Lead us to your Son and the 
truth of His death on the cross to love God and to love our neighbour as ourselves. We ask you 
to protect under your mantle all who are assisting and providing sanctuary for families fleeing 
the conflict. O Morning Star! Queen of Peace! Faithful handmaid of our Lord Pray for all, who 
are affected by the bloodshed in Ukraine and Intercede for us to your Son our Redeemer. Amen. 
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                   13 Marca 2022 – II Niedziela Wielkiego Postu „C” 
 

Posłuchaj! 
Głos z obłoku wskazał na Jezusa jako na kogoś, kogo 
trzeba słuchać. Nie chodzi o to, by po prostu kogoś 
wysłuchać jak wokalistę, ale o posłuszeństwo wierze. 
Paweł mówi na samym początku Listu do Rzymian, że 
od Chrystusa otrzymał nie tylko łaskę, ale i urząd 
apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać 
wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze! Dość 
niejasne określenie dla współczesnego człowieka, ale 
ono tłumaczy sens powołania chrześcijańskiego. 
Człowiek religijny może być bowiem nieposłuszny 
Bogu, nawet sobie nie uświadamiając, że Bóg nade 

wszystko oczekuje posłuszeństwa. To właśnie posłuszeństwo wierze przeistacza się w autentyczny 
kult. Mamy więc do czynienia z wersją „piracką” chrześcijaństwa oraz z oryginalną! Słowa z Taboru 
wyjaśniają się w posłuszeństwie woli Boga wyrażonej w objawieniu Chrystusa. Zakłada to jak 
najbardziej zażyłą relację z Jezusem, po prostu przyjaźń, w której masz czas dla wysłuchania 
Przyjaciela, aby rozeznawać, co jest wolą Boga i to wypełniać. Czyją wolę chcesz pełnić w swoim 
życiu? Czy twoje modlitwy są mówieniem Bogu, co On ma dla ciebie uczynić, czy też słuchaniem Go, 
by wypełnić to, co On ci mówi? Wiara i posłuszeństwo są ściśle ze sobą powiązane, i to do tego 
stopnia, że nie ma prawa nikt o sobie mówić, że jest wierzącym, kto nie poświęca codziennie czasu na 
pytanie Jezusa przez Jego objawione słowa: „Co chcesz, abym uczynił?”. Wiara to nie pewność, że Bóg 
istnieje: złe duchy też wiedzą, że Bóg jest, ale nie są Mu posłuszne! Przypomnijmy sobie opętanego w 
Kafarnaum: on wiedział, kim jest Jezus, ale opierał się Mu! Nieposłuszeństwo i niewiara są ze sobą 
ściśle złączone. Media nieustannie prowokują człowieka do postawy tolerancji wobec perwersji i 
odrzucenia praw Boga, do buntu przeciw Kościołowi, do nieufności do pasterzy. Ale czy wyobrażamy 
sobie jakiekolwiek państwo bez posłuszeństwa? Czy jest możliwe funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy 
bez posłuszeństwa? Czy choćby przedszkole może istnieć bez posłuszeństwa? Gdybyśmy wszyscy 
słuchali Boga, życie byłoby szczęśliwsze. Nieposłuszeństwo nie musi się wyrażać przez ewidentne 
dążenie do zła, o wiele częściej przez dążenie do dobra, którego Bóg nie zamierzał na tym etapie, albo 
do dobra poza Bogiem, do dobra, o którym Bóg nie mówi, że jest dobrem. Takie straszne zjawiska jak 
klonowanie czy eutanazja są przedstawiane jako dobro. Pierwsza przestroga przeciw szatanowi św. 
Jana od Krzyża dotyczy posłuszeństwa, czyli zaufania Bogu. Gdy Mojżesz uczynił wszystko według 
tego, co mu Bóg nakazywał, na świecie pojawiła się pierwsza prawdziwa świątynia (Wj 23,40). 
Owocem nieszczęścia grzechu pierworodnego nie jest to, że człowiek chciał źle, ale to, że człowiek 
postanowił działać niezależnie od Boga, bez posłuszeństwa, a nawet w buncie. Człowiek 
wzgardziłwolą Boga. Świat jest zbuntowany przeciw Bogu, przeciw rodzicom, systemom, 
nauczycielom, nauczycielom, kapłanom, przełożonym… Katastrofa grzechu pierworodnego 
przypomina trafienie w punkt krytyczny struktury kryształu – jedno dotknięcie, które rozsypało całą 
hierarchię szczęścia.                                                                                                                                                                            
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.  
 
 
Polska Wspólnota organizuje “MARSZ POKOJU” 

 
W sobotę 19 marca 2022 w Święto liturgiczne 
św. Józefa Oblubieńca NMP o godz 11:00 w 
naszej Parafii St. John the Baptist w Perth 
odbędzie się Msza św. w intencji Pokoju na 
Ukrainie i w naszej Ojczyźnie. Głównym 
przesłaniem naszej wspólnej modlitwy będzie 
wybłaganie Miłosierdzia Bożego o zaprzestanie 
działań wojennych na Ukrainie, pokój w Polsce i 
na świecie, oraz pokój w naszych rodzinach. 
Zaraz po Mszy św. będziemy adorować Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tu u stóp naszego Zbawiciela będziemy prosić o nawrócenie dla 
Rosji i pokój dla świata całego. Następnie wyjdziemy z kościoła w procesji ulicami naszego miasta idąc 
w „Marszu Pokoju”, podczas którego będziemy odmawiać różaniec. Niech różaniec będzie naszą 
bronią przeciwko wszelkiemu złu tego świata. Niech Królowa Pokoju będzie naszą Przewodniczką i 
Orędowniczką i wyjedna pokój na świecie, oraz pokój naszym rodzinom. W geście naszej solidarności 
z narodem Ukraińskim, chcemy nieść banery, transparenty itp. (zrobione we własnym zakresie) z 
hasłami nawołującymi do zaprzestania wojny i wezwania do pokoju na Ukrainie . Wiemy jak bardzo 
pokój jest nam wszystkim potrzebny, jak ważne jest, aby ta wojna nie przeniosła się do Polski, gdzie 
przecież nadal mamy swoje rodziny i przyjaciół. Zdajemy sobie sprawę że tragedia wojny może 
rozprzestrzenić się także na inne kraje Europy. Sami z siebie nie wiele możemy uczynić, aby tej 
tragedii zapobiec, ale możemy pójść w Marszu Pokoju i zamanifestować nasz sprzeciw wojnie i dać 
świadectwo naszej wiary, że to właśnie w Bogu pokładamy naszą ufność, Bogu zawierzamy naszą 
Ojczyznę i nasze rodziny. Zapraszamy do licznego udziału! 
Polska wspólnota Parafialna przy kościele St. John the Baptist w Perth. 
 
      
 


	130322 English
	130322 Polish

