
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.  
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May 22nd 2022-6th Sunday of Easter-Year C          

SACRAMENTUM CARITATIS-
BENEDICT XVI 

ON THE EUCHARIST AS THE 
SOURCE AND SUMMIT OF THE 
CHURCH’S LIFE AND MISSION 

In the light of the Church’s experience of prayer, Saint 
Augustine put it: “nemo autem illam carnem manducat, nisi 
prius adoraverit; peccemus non adorando – no one eats that 
flesh without first adoring it; we should sin were we not to 
adore it.” (191) In the Eucharist, the Son of God comes to 
meet us and desires to become one with us; eucharistic 
adoration is simply the natural consequence of the 
eucharistic celebration, which is itself the Church’s supreme 
act of adoration. (192) Receiving the Eucharist means adoring him whom we receive. Only in this 
way do we become one with him, and are given, as it were, a foretaste of the beauty of the heavenly 
liturgy. The act of adoration outside Mass prolongs and intensifies all that takes place during the 
liturgical celebration itself. Indeed, “only in adoration can a profound and genuine reception mature. 
And it is precisely this personal encounter with the Lord that then strengthens the social mission 
contained in the Eucharist, which seeks to break down not only the walls that separate the Lord and 
ourselves, but also and especially the walls that separate us from one another.” (193)                                                               

RECENTLY DEAD: Mary O’Connor, Frances O’Donnell, Christiane Sohier,                                                                                                 
ANNIVERSARIES: Donnie Campbell, Br Peter Broadhurst, Helen Mackle & Kevin McPhilomy                                                                                                                                  

Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Responsorial Psalm: Let the peoples praise you, O God: let all the peoples praise you.  

Regina Caeli (616) will be sung before the final hymn at 11am Holy Mass. 

Sunday 29th May 2022-Second collection for the apostolate of communications. 
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Holy Mass (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 23rd May –6.00pm 

Tuesday 24th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                           
Adoration of the Most Blessed Sacrament                                                                       

& Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 25th-10am with Primary 4            

The Solemnity of the Ascension of the Lord-Thursday 26th                                                                                             

A holyday of obilgation-10am & 7pm                                                                                                                                

Friday 27th-10am & 7pm (Polish)  

First Holy Communion Mass with St John’s Academy will take place                                                      
on Saturday 28th May at 10am. Please pray for all our children. 

Monthly Collections for St John’s: 

Jan        6,243.52 

Feb        5,143.94 

Mar        5,813.90 

Apr        8,064.44 

We have received from HMRC the Gift-aid repayment £9,717.97 for the last tax year. 

Thank you to all of you for the continued financial support of the parish. 

SCIAF acknowledged our £2075.18 donation to support the people displaced                          
by the conflict in Ukraine. See full letter on noticeboard. 

UCM Bingo fundraising night (for the upcoming 75th 
Anniversary of the parish UCM branch)                                                

will take place after Holy Mass on                                                  
Tuesday 31st May at 7.30pm. 

Holy Mass in Italian and May Procession will be held 
on Sunday May 29th at 3:00pm at St Mary’s Kinnoull. 
Flowers can be brought for the event. Teas & Coffee 
provided. Italian Association will meet at 1.45pm in 

Kinnoull beforehand. 



St John the Baptist Catholic Church PERTH PH1 5PY 
 

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

 

 

 
      
                       22 Maja 2022 – VI Niedziela Wielkanocna 
 

Daj nam Boży pokój                                                                                                                                                
Jezus odchodzi, aby mógł przyjść Duch Święty. 
Bóg odchodzi tylko po to, by przyjść jeszcze 
bliżej nas. Dlatego Jego odejście jest pokojem. 
Mówi zwykłe słowa o pokoju, posługuje się 
codziennym żydowskim pozdrowieniem, ale w 
tym kontekście i w Jego ustach wszystko 
nabiera zupełnie innego wymiaru. Kiedy więc 
mówi, że zostawia Apostołom pokój, to nie jest 
to jedynie życzenie dobrego dnia. Pokój Jezusa 
nie oznaczał jedynie czegoś w rodzaju 

uciszenia ich rozmów albo uspokojenia ich podnieconych emocji. Pokój, który daje Chrystus, jest 
darem doprowadzającym człowieka do szczęścia. Pokój ten ma moc całkowitego posklejania na nowo 
popękanego, a nieraz rozbitego na kawałki człowieka. Wyobraźmy sobie naczynie porcelanowe, które 
rozbiło się na drobne kawałeczki. I nagle ktoś nakazuje tym setkom rozbitych cząsteczek stać się na 
nowo całością, i to nieskalaną nawet jedną rysą! To właśnie jest pokój Chrystusa. Jego słowa nie są 
życzeniami. Mają moc rozkazu, któremu nic nie może się sprzeciwić. Kiedy Jezus mówi, że daje 
uczniom pokój, oni doświadczają tego nie jako efektu ich osobistego wzięcia się w garść, ale jako 
interwencji odpowiadającej mocy stworzenia. EIRENE to dar wewnętrznej zgody na siebie, która staje 
się pogodzeniem ze wszystkim, co może spotkać na zewnątrz. On ich nie poprosił, by sami się 
uspokoili, lecz dał im ten pokój. „W tym jednym słowie, wypowiedzianym właśnie przez Jezusa, 
stojącego tu, pośród nich, jest więcej, niż człowiek może oczekiwać” (J. M. Lustiger). Pokój Jezusa 
pozbawia lęku i trwogi, integruje wewnętrznie i zewnętrznie ludzkie istnienie. Jest też słowem, które 
w starożytności oznaczało szczęście. Hebrajskie SZALOM znaczyło również wybawienie przez 
Mesjasza. Niezwykła moc ukrywa się w zwykłych słowach Biblii. Być może jakaś iskra tego pokoju 
przepływa do kogoś, komu po prostu z miłością mówisz słowa codziennego pozdrowienia? Niezwykłą 
świętość Bóg umieścił w sercach zwykłych ludzi. Jezus tak usilnie prosił o pokój nie dla siebie, tylko dla 
innych. To mnie bardzo dotyka, gdyż najczęściej modlę się tylko o własne uspokojenie nerwów. 
Odkrywam w sobie tak mało troski o pokój dla innych, i to nie jakiś święty spokój, uspokojenie emocji 
czy uciszenie płaczu, ale o pokój, który jest zharmonizowaniem, odtworzeniem w Duchu Świętym, 
wybawianiem z chaosu. Czuję teraz zachętę do tego, by więcej modlić się za innych, z większą 
usilnością, z błaganiem, aby nikt z tych, których spotkałem, nie był pozbawiony pokoju Chrystusa. Moi 
bracia i siostry potrzebują tego pokoju od Ciebie, Jezu. Pokoju, który jest bardziej nieustraszony niż 
odwaga bohatera. Gdy się ma Twój pokój, już się nie przeżywa lęku czy zmieszania. Ten pokój przynosi 
PARAKLET, Duch Święty, wszak pokój Jego trzecim owocem, jak zapisał Paweł w Liście do Galatów. 
Duch Święty jest jak wiatr, który nie rozrzuca, ale układa, nie przewraca, ale podnosi, nie gasi, ale 
rozpala, nie trwoży, ale dodaje pewności.                                                                                                                                    
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.  
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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. 
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi od 
godz. 6 – 6:45pm. Po zakończonej adoracji Msza św. (po angielsku) o godz. 7pm. 
 
Maryjne zadumanie majowe (Apel Jasnogórski)                                                                                                                                                     
W naszej wierze i narodowej tradycji obecność Maryi jest szczególnie ważna. Znakiem tego są liczne 
rozsiane na polskiej ziemi sanktuaria maryjne, których sercem jest Jasna Góra - duchowa stolica 
naszej Ojczyzny. Łączymy się z nią każdego dnia poprzez szczególną modlitwę. Ma ona charakter 
apelu i śpiewana jest lub odmawiana w pozycji stojącej. Łączymy się wtedy duchowo z miejscem, 
gdzie gromadzą się ojcowie paulini z pielgrzymami, aby uroczyście odśpiewać Apel Maryjny, łączymy 
się także z tysiącami polskich rodzin, które o godz. 21 stają przed Królową Polski, by wyznać Jej 
wierność i oddanie. Czujemy się wtedy ogarnięci modlitwą całego Kościoła polskiego. O tej samej 
godzinie modlą się tymi samymi słowami biskupi, kapłani i wierni. Choć dzielą ich niekiedy wielkie 
odległości, to przecież łączy ich mocniejsza więź duchowa. Apel Jasnogórski jest szczególnym 
wyrazem pamięci o sprawach Ojczyzny, która winna być droga każdemu Polakowi. Ciekawa jest 
historia powstania tego modlitewnego zwyczaju. Wiąże się ona z kapitanem Podlesińskim. Był to 
próbny lot, taki jak wiele innych. Nic nie wskazywało żadnego niebezpieczeństwa. A jednak pilot 
poczuł nagle jakiś niepokój i wydawało mu się, że usłyszał wyraźnie czyjś głos rozkazujący: - Ląduj! 
Usłuchał. Wysiadł z samolotu i - kiedy oddalił się o kilka kroków - w samolocie nastąpił wybuch. 
Spojrzał na zegarek, była godzina 21.00. Po powrocie do domu dowiedział się, że w tym samym czasie 
żona, niespokojna o niego, modliła się gorąco do Matki Najświętszej, aby mu się nic nie stało. Historia 
ta wydarzyła się w roku 1934. Od tej pory kapitan Podlesiński, dawniej trochę niewierzący, zmienił 
swoje życie. I codziennie o godz. 21 stawał przed Matką Bożą na Apel. Wieść o tym wydarzeniu 
rozchodziła się i coraz więcej było takich, którzy z wybiciem tej godziny przerywali swoje prace, a 
myśli kierowali ku Maryi, Królowej Polski. Bardzo szybko też ten szczególny rodzaj modlitwy nabrał 
szerszego znaczenia - był modlitwą osobistą, ale modlitwą człowieka żyjącego na polskiej ziemi. 
Przejęty całą tą historią ks. Leon Cieślak ułożył słowa Apelu. A ks. Prymas Stefan Wyszyński, kiedy 
wrócił z uwięzienia w 1956 r., przyjął tę formę modlitwy dla całego narodu. Dlatego też na Jasnej 
Górze codziennie o godzinie 21 biją dzwony. Wzywają na Apel - wzywają wszystkich nas. Słowa Apelu 
Jasnogórskiego są bardzo krótkie: Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam czuwam. 
Jednak ich treść niesie ze sobą wielkie bogactwo. O tych słowach Apelu mówił Ojciec Święty Jan 
Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Polski. Jest rzeczą niesłychanie doniosłą, aby w młodości - w 
tym wieku, w którym budzą się nowe uczucia miłości, uczucia decydujące nieraz o całym życiu - 
chodzić z takim dojrzałym wewnętrznym programem miłości, właśnie takim, o jakim mówi Apel 
Jasnogórski. Odpowiadając na miłość, którą jesteśmy odwiecznie umiłowani przez Ojca w Chrystusie, 
odpowiadając na nią zarazem jako na miłość macierzyńską Bogarodzicy - sami uczymy się miłości. 
Pani Jasnogórska jest nauczycielką pięknej miłości dla wszystkich. Jest to zaś szczególnie ważne dla 
Was, młodych. W Was bowiem rozstrzyga się ów kształt miłości, jaką będzie miało całe Wasze życie. 
A przez Was - życie ludzkie na ziemi polskiej. Życie małżeńskie, rodzinne, społeczne, patriotyczne - ale 
także: życie kapłańskie, zakonne, misyjne. "Powiedz mi, jaka jest twoja miłość - a powiem ci, kim 
jesteś". 
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