
 
 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.  

 

 
 
 

 

 

10th April 2022 

 

The atmosphere in church becomes more 
poignant, our Lenten disciplines more 
steadfast, as we approach Jerusalem and get 
ourselves ready for the Solemnities of Holy 
Week. Our purple veils heighten our senses 
and build within us a deep desire for the 
transformation of the church which will be 
revealed at Eastertide. How is the fast going? 
The abstinence? The giving of alms? The 
devotional reading? Have you made a good 
confession?

Introit Antiphon to be sung at 11am:  Hosanna 
to the Son of David; blessed is he who 

comes in the name of the Lord, the king of 
Israel. Hosanna in the highest. 

Responsorial Psalm: My God, my God, why have you forsaken me? 



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

 

RECENLY DEAD:  Fr Jim Dean, Mgr Des Maguire, Piotr Kaszubowski, Bridget Rodgers,                              
Sean Gallagher, Peggy O’Connor & Eileen Malcolm                                                                                                               

ANNIVERSARIES: Martha O’Brien & Eli Westwood Linton.                                                                                  
Miss Elsie Helen McLaughlan who bequeathed £1,000 in her will to St John’s.                                                                                                        

Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Week and Easter Schedule                                                             
in St John’s unless otherwise stated. 

Temple Monday 11th April -6pm                                                                                                                                        

Fig Tuesday 12th-10am followed by teas & 7.00pm 
Adoration of the Most Blessed Sacrament                               

& Confessions from 6.00pm-6.30pm                                            
with Stations of the Cross at 6.30pm 

                Spy Wednesday 13th-10am with Stations of the Cross after Mass                                                    
Requiem Mass for Peggy O’Connor RIP 2pm                                                                 

Diocesan Mass of Chrism 13th April St. Andrew’s Cathedral, Dundee 7pm 

THURSDAY 14th April Requiem Mass for Sean Gallagher RIP 11am 

MAUNDY THURSDAY  7pm- Solemn Mass of the Lord’s Supper & Watching at the Altar of Repose until 
Compline at 9.30pm 

GOOD FRIDAY 15th April-10am-Office of Readings and Morning Prayer 

Good Friday Penitential Walk and Stations of the Cross 10.30am-St John’s-Kinnoull-St M Magdalene’s 

3pm-Solemn Celebration of the Lord’s Passion                                                                                                                                          
7pm-Solemn Celebration of the Lord’s Passion (Polish) 

7pm Stations of the Cross in St. Mary Magdalene’s 

HOLY SATURDAY AT THE TOMB OF CHRIST 16th April 

10am-Office of Readings & Morning Prayer 

Blessing of Easter Food baskets at the outside Sacred Heart Statue- 11am & 12noon.  

7.30pm-Solemn Vigil of the Lord’s Resurrection 

EASTER SUNDAY 17th April -Solemn Mass: 7am (Polish)/9am/                                                 
10.30am-St. Mary Magdalene’s/11am & 1pm (Polish)                                             

Our parishes raised a joint £806 for SCIAF & Papal & Episcopal Charities-thank you.  

OF YOUR CHARITY, please pray for the sick and housebound of our parishes. 



St John the Baptist Catholic Church PERTH PH1 5PY 
 

Fr Bogdan Palka SDS 
16 Melville Street, Perth, PH1 5PY Tel: 01738 564182 

 

 

 
      
                  10 Kwietnia 2022 – Niedziela Męki Pańskiej 
 

Miłość wierna aż do końca                                                                                                                                                                       
Liturgia Niedzieli Palmowej przybliża nam zbawcze 
wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Przypomina 
uroczysty wjazd do Jerozolimy, który jest 
bezpośrednim przygotowaniem do Jego męki i 
śmierci na krzyżu. Tłumy witające wkraczającego do 
Jerozolimy Pana rzucały na drogę płaszcze i gałązki, 
wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf 
Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie 
związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i 
chrześcijańskim losem, który jest uczestnictwem w 
życiu Boskiego Mistrza. Co roku Kościół pozwala 

nam w Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej, wsłuchiwać się na nowo w historię Jezusa. 
To On siłą miłości pokonał zło i wziął na siebie całą nieprawość człowieka, o której tak mówił św. Jan 
Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 2002 roku w Krakowie: „Na wiele sposobów usiłuje 
się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i 
społecznej świadomości narodów. Tajemnica nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata, w 
którym żyjemy”. Doświadczając tajemnicy nieprawości, rodzącego się na naszych oczach zła, z lękiem 
patrzymy w przyszłość, obawiamy się pustki, cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy zobaczyć, jak 
daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas uwolnić od nieprawości i lęków, to musimy spojrzeć na krzyż 
Chrystusa. To dzięki Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i śmierci stało się także naszym 
udziałem. Żyjemy ze świadomością, że Pan Bóg nas wspomaga. Historia męki i śmierci Jezusa ukazuje 
nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła. To droga pięknej i konsekwentnej miłości, 
połączonej z ofiarą, na której Chrystus uczy, jak zwyciężać zło siłą dobra. Nie daje się ponieść 
emocjom i poszukiwaniu taniej sensacji, ani poklasku wśród wiwatującego tłumu. Ma świadomość, że 
tłum, który wykrzykuje radosne „Alleluja”, za chwilę zabrzmi złowrogim „ukrzyżuj”. Nasza miłość i jej 
siła wynika z naszego zawierzenia Bogu. Im więcej zaufamy, tym łaska Boża bardziej może działać w 
naszym życiu i przemieniać nas w dar dla innych. Na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus, módlmy się 
do Boga słowami jej „Aktu ofiarowania się miłosiernej miłości”: „Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie 
łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś przez próbę cierpienia. W 
dniu ostatecznym z radością będę patrzyła na Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro raczyłeś 
podzielić się ze mną tym drogocennym Krzyżem, ufam, że w Niebie będę podobna do Ciebie i na 
moim uwielbionym ciele ujrzę jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej Męki... (…) nie chcę jednak 
zbierać zasług, chcę pracować jedynie z Miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawić Ci radość, 
pocieszać Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, które będą Cię kochać przez całą wieczność. Pod 
wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. (…) 
Pragnę więc przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać wieczne 
posiadania Ciebie samego”.                                                                                                                                              
Fr Bogdan 

  
 



 

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

Spowiedź i Msza św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskiej  Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą 
św. od godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we Mszy 
św. i w owocnym przeżywaniu Wielkiego Postu. 
 
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 polsku w ramach rekolekcji parafialnych. Podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od 
godz. 6 – 6:45pm.  
 
Triduum Paschalne 
Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Msza 
św. w tym dniu o godz. 7pm (po angielsku).  
Wielki Piątek – Pamiątka śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Ceremonie wielkopiątkowe o godz. 3pm po 
angielsku, oraz o godz. 7pm po polsku. W tym dniu jako jedynym dniu w całym roku nie odprawia się 
Mszy św. lecz adorujemy Pana Jezusa złożonego do grobu.  
Wielka sobota – Wigilia Paschalna o godz.  7:30pm (po angielsku).  
 
Wielki Piątek – Post Ścisły 
Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły, zarówno ilościowy (jeden posiłek do 
syta) jaki i jakościowy (bez pokarmów mięsnych). Przeżyjmy te ostatnie dni wielkiego tygodnia w 
zjednoczeniu z Chrystusem cierpiącym.  
 
Wielka Sobota – Święcenie pokarmów 
Świecenie pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się w godzinach przedpołudniowych z tyłu na 
parkingu parafialnym: 
- o godz. 11am 
- o godz. 12pm 
Weź koszyczek do swej pięści, aby dzisiaj go poświęcić.  
Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też kawałek. 
Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem! 
 
Niedziela Wielkanocna  
Msza św. „Rezurekcyjna” po polsku o godz. 7pm, oraz druga Msza świąteczna w języku polskim o 
godz. 1pm. 
 
Poniedziałek Wielkanocny 
W drugi dzień świąt zapraszamy również do uczestnictwa we Mszy św. po polsku o godz. 12pm.  
 
Podziękowania i wyrazy wdzięczności 
Wszystkim Wam, którzyście uczestniczyli w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych składam 
wyrazy podziękowania za Waszą niezłomną postawę wiary. Dziękuję wszystkim dzieciom i naszemu 
Chórowi  „Śpiewające Aniołki” za uświetnienie naszej liturgii. Wyrazy wdzięczności kieruję pod 
adresem Dk. Krzysztofa, naszych Lektorów i Pani Teresy Jabłońskiej naszej niezmordowanej Kantorki. 
Gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności wszystkim tym osobom, które uświetniły ten święty czas 
rekolekcji swoimi potrawami i wypiekami.  A były to: Edyta Marczuk, Ewelina Jakubczyk, Renata i 
Darek Król, Halina Modzelewska, Helena Kmieciak, Irena Maryniak i Sylwia Krużyńska. Dzięki Waszej 
pomocy mogłem dostojnie ugościć naszych księży: Ks. Rafała i Ks. Piotra. Niech dobry Bóg hojnie Wam 
wynagrodzi tę „jałmużnę wielkopostną”, a św. Jan Chrzciciel oręduje za Wami i Waszymi Rodzinami. 
Serdeczne Bóg zapłać!  
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