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.

01st May 2022-3rd Sunday of Easter-Year C

Who is she that comes forth as the morning rising, fair as the moon,
bright as the sun, terrible as an army in battle array? (Cant 6:10)
This verse, from the Canticle of Canticles, is commonly understood as referring to the Blessed Virgin. The birth
of the Mary is like the dawn of a new creation which ends the darkness of the night, the old creation, which was
devastated by the sin of disobedience of our first parents.
The Venerable Pope Pius XII explained Mary:
is beautiful in herself as the moon, radiates her brilliance as the sun; but
against “the enemy” she is formidable; terrible as an army arrayed for
war. As we rejoice and exalt her today, God knows how we would like to
forget the difficulties of the times in which we live….There is the “enemy”
even at the very doors of the Church, threatening souls. And behold, another
aspect of Mary: her power in combat….Mary, sinless, has crushed the head
of the corrupting serpent. When Mary approaches, the demon flees – just as
darkness dissipates when the sun rises. Where Mary is present, Satan is
absent; where the sun shines, there is no darkness. (Pope Pius XII, Talk
given on December 8 1953)
Let us pray in the words of St. John Bosco:
Mary, most powerful Virgin, You are the mighty and glorious Protector of
the Church. You are the marvellous Help of Christians. You are aweinspiring as an army in battle array. You have destroyed heresy in the world.
In the midst of our anguish, our struggle and our distress defend us from
the power of the enemy, and at the hour of our death receive our soul into
heaven. Amen.
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/stjohnadmin@dunkelddiocese.org.uk
@StJohnRCPerth

The bus for our May Pilgrimage to Scotland’s
National Marian Shrine at Carfin has now been
booked for Monday 9th May. It will leave at 9.30am
from outside St John’s. Rosary and Devotions will
take place on the way to Carfin. Mass will be
celebrated in the beautiful Glass Chapel at 11.30am.
After Mass there will be plenty time to visit the
newly restored Shrine and grounds. Please bring a
packed lunch with you.
If you have signed up, can you please confirm your attendance by ticking off your name in
the Sacristy. There is no cost for this trip. There is still room on our bus if you would like to
join us.
RECENTLY DEAD: Fr John Morrison & Fr Frank O’Rourke
ANNIVERSARIES: Mgr Hendry, Mary Kerr, Myra Collier, Ian McKenna, Dominic O’Neill,
Peggy O’Connor (month’s mind)
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
Responsorial Psalm: I will praise you, Lord, you have rescued me.
OF YOUR CHARITY, please pray for the sick and housebound of our parishes.

Holy Mass (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 02nd May – Carfin Pilgrimage 9.30am
Memorial of St Athanasius- 6.00pm
Tuesday 03rd-Feast of St Philip & St James-10am followed by teas & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 04th-10am
Thursday 05th-10am
Friday 06th-10am & 7pm (Polish)
St Padre Pio +1968 (famous for exhibiting stigmata for most of his life) considered going to
confession frequently something necessary for growth in the spiritual life. He went to confession at
least once a week. He never wanted his spiritual children to go without confession more than ten
days. Padre Pio The Wonder Worker, Our Lady’s Chapel, New Bedford, MA. p.41.
First Holy Communion Mass with St John’s Academy will take place on Saturday 28th May at 10am.
There is a selection of First Holy Communion Cards available from the shop at bumper sale prices!

Welcome to baby Harris Richard Manning who will be Baptised during the 4pm Mass.
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/stjohnadmin@dunkelddiocese.org.uk
@StJohnRCPerth
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01 Maja 2022 – III Niedziela Wielkanocna

Chodzić w Światłości

W książce pt. „Chodź, bądź moim światłem”
(Znak 2015) znajduje się zbiór listów Matki
Teresy z Kalkuty, opracowany przez jej
wieloletniego spowiednika. Publikacja
odsłania nieznane dotąd duchowe oblicze
Misjonarki Miłości. Przez 50 lat pogrążona
była ona w „wewnętrznych ciemnościach” i
toczyła długą, samotną walkę o wierność
Chrystusowi. Jakże ten obraz jest inny od
tego, który znaliśmy dotąd z tysięcy zdjęć,
filmów i książek, a który przedstawiał skromną kobietę, niosącą pomoc najuboższym i zapomnianym,
uśmiechniętą, z przekonaniem mówiącą o Bogu. To doświadczenie „nocy ciemnej” w wierze Matki
Teresy pomaga nam lepiej zrozumieć uczniów, których przedstawia dzisiejsza Ewangelia. Pokazuje, jak
odkrywać obecność Zmartwychwstałego, który wzywa Piotra do pójścia za Nim drogą cierpienia.
Wierzyć to pójść za Zmartwychwstałym, to dać się „opasać i poprowadzić”. Jezus przecież jest pośród
wierzących, choć nie zawsze możemy „odczuwać” Jego obecność. Nie bez znaczenia jest to, że
uczniowie spotykają Jezusa będącego w drodze. Droga symbolizuje tu przede wszystkim trud
wzrastania w wierze. Człowiek otrzymuje od Boga dar wiary, ale ma za zadanie go rozwijać. Nawet
wtedy, gdy wydaje mu się, że po ludzku wszystko stracone, a przed oczyma rozciąga się bezkresna
ciemność. Bo wiara to światło, które swoimi promieniami oświeca i rozgrzewa nasze serca,
napełniając je ufnością w moc Boga. Droga wiary Matki Teresy, spotkanie Jezusa nad Morzem
Tyberiadzkim z uczniami, to doświadczenia bliskie wielu z nas. Prowadzi ono do spotkania z
Chrystusem żyjącym, który przychodzi w słowie i karmi nas swoim Ciałem. Pokazuje, jednocześnie, że
nie możemy przyjmować wiary powierzchownie, jak zwykłej plotki. Przyjąć wiarę to zaprosić do
swojego życia Jezusa i wyznać: „Panie, Ty wiesz że Cię kocham”. Bóg wzywa nad do tego, żebyśmy
bardziej słuchali Jego niż ludzi. W ten sposób nasze życie stanie się inne, zmieni swoją perspektywę.
Nie chodzi przecież o to, by poświęcać Bogu trochę czasu w niedzielę, codziennie rano i wieczorem.
Wiara powinna przemieniać całe nasze życie, wpływać na nasze myślenie, nasze życiowe wybory. Nie
może być takiej sytuacji, że uznajemy się za ludzi wierzących, a jesteśmy za tym, co nie jest zgodne z
Ewangelią. Ważna jest więc wierność w sprawach drobnych, jak codzienna modlitwa w rodzinie,
regularne uczestniczenie we niedzielnej Eucharystii, z szacunkiem uczyniony znak krzyża. Wiara
prowadzi nas do uczciwości w wykonywaniu pracy, sumiennej nauki w szkole, przestrzegania w
codziennym życiu przykazań Bożych i kościelnych. Wiara wskazuje, by podejmować starania o dobro
własnej rodziny, godne traktowanie współmałżonka, zaangażowanie w trud wychowania dzieci i
młodzieży, dobre traktowanie członków rodziny i pracę nad swoimi wadami. Wiara motywuje nas do
tego, by nie pozostawać obojętnym wobec zła, które dzieje się wokół nas. Mamy również rozwijać
swoją wrażliwość, by nie przechodzić obojętnie wobec cierpienia i niesprawiedliwości, które dotykają
innych ludzi. Nasza codzienność daje nam okazję do świadectwa wiary w Zmartwychwstałego Pana.
W ten sposób – jak zauważa papież Franciszek – stajemy się „żywymi pisarzami Ewangelii”.
Fr Bogdan

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.
Polska Msza św. w tygodniu
Zapraszamy do udziału w Polskiej Mszy św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7pm. Okazja do spowiedzi
pół godziny przed Mszą św.
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.
3 Maja – Uroczystość NMP, Królowej Polski
Kościół katolicki w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski, która została ustanowiona przez papieża
Benedykta XV w 1920 r. Uroczystość ta nawiązuje do Ślubów
Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r. Dzień 3 maja jest także
Narodowym Świętem Konstytucji 3 Maja, która została uchwalona w
1791 r. W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze
lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król
Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby, w których zobowiązywał się m.in.
szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na
obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się
losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.
Aktualizacja ślubów Jana Kazimierza miała miejsce także w 1904 roku.
Dokonał tego św. Józef Bilczewski, ówczesny arcybiskup Lwowa, który
zgromadził przedstawicieli narodu ze wszystkich zaborów. Po tych
uroczystościach papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Polski” na stałe do
Litanii Loretańskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił się
do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej Polski”. Papież
Benedykt XV przychylił się do tej prośby w 1920. Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja,
aby podkreślić łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 r.
pierwszą Konstytucją Polski. Maryjo, Królowo Korony Polski – módl się za nami!
Pierwsza Komunia św. dla klasy przyparafialnej
Pierwsza Komunia św. naszych Polskich dzieci będzie w tym roku 14 maja w sobotę o godz. 11:00am.
Dzieci, które po raz pierwszy będą przyjmowały Pana Jezusa do swoich serc to: Natalia Bajkowska,
Laura i Maciek Bukowscy, Kacper Frączek, Liliana Gęsicka, Patryk Jakubczyk, Alicja i Jakub Kalman,
Adam Krakowiak, Zuzanna Mazur, Michał Mochoń, Franciszek Pająk, Julia Pakuła, Aleksander
Prześlica, Kacper Pyka, Zuzanna Świderska, Kacper Wojtoń, Eryk Zieja, Emily Zielińska i Milena
Szafran. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
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