
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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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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May 29th 2022-07th Sunday of Easter-Year C          

 

Second collection this weekend for the apostolate of communications. 

World Communications Day- Listening with the ear of the heart 

The theme for the 2022 World Day of Social Communications, chosen by Pope Francis, invites us to 
reflect that listening involves more than simply the sense of hearing. The title of this year’s message, 
“Listening with the ear of the heart,” invites us to reflect that listening involves more than simply the 
sense of hearing. True listening is a foundation of genuine relationships, and is foundational to the 
relationship between God and humanity. The Pope, quoting St Paul, noted that “faith comes through 
hearing.” In fact, he remarked, “listening corresponds to the humble style of God,” who reveals Himself 
by speaking, and by listening to men and women recognises them as His partners in dialogue. Human 
beings are called in turn to “tune in, to be willing to listen,” as God calls them to a covenant of love. 
Fundamentally, the Pope said, “listening is a dimension of love.” 

RECENTLY DEAD: Wieslaw Zieba & Alan Kershaw                                                                                             
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Responsorial Psalm: The Lord is king, most high above all the earth. 

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

The bishop has appointed Fr Bogdan Palka as the Administrator of St Mary Magdalene’s Parish from 
July. We offer him and the wonderful people there our prayers and congratulations                                               
on his new appointment. Fr Bogdan will say goodbye to St John’s at the end of June                                         

before he goes on a well-deserved summer break.  
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Holy Mas s (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 30th May –6.00pm 

Tuesday 31st-The Visitation of the BVM-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                           
Adoration of the Most Blessed Sacrament                                                                       

& Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 01st June-St Justin-10am  

Thursday 02nd -10am                                                                                                                                

Friday 03rd-St Charles Lwanga& Companions-10am & 7pm (Polish)  

 

The Platinum Jubilee of her Majesty Queen Elizabeth 
falls on Friday 03rd June. The 10am morning Mass will 
be offered for the Head of State.  June & Bill Rattray 

will celebrate at that Mass their Golden Wedding 
Anniversary. After Mass “bubbles” will be served 
in the parochial hall for all. In the afternoon we 
will celebrate the wedding of Claire McElhone & 

David Buckley. Congratulations to all of them who 
celebrate on that day. 

 

Please pick up the new rota for readers from the sacristy. 

Bingo fundraising night (for the upcoming 75th Anniversary of the parish UCM branch) will take 
place after Holy Mass on Tuesday 07th June at 7.30pm. 

Mass to Commemorate 100 years of the Legion of Mary (1921-2021) at Carfin Grotto 
on Sunday 29th May at 3pm. The Celebrant will be His Lordship Bishop Toal. Rosary Procession 

and Benediction at 5pm. Contact: legionofmaryscotland@gmail.com.  

May Procession will be held on Sunday May 29th at 3:00pm at St Mary’s Kinnoull.                                      
Italian Association will meet at 1.45pm in Kinnoull beforehand. 

 
Mass to pray for the Beatification of the Venerable Margaret Sinclair takes place in 
St. Patrick's, Edinburgh on the First Tuesday of every month at 12.30pm (next Mass 

is on 07th June). After Mass the Novena prayers will be recited and the petitions 
placed before her shrine. Petitions may be sent directly to St. Patrick's or via the 

VMS website: www.margaretsinclair.scot/ using the 'contact' box.                                                                                                                                                



St John the Baptist Catholic Church PERTH PH1 5PY 
 

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

 

 

 
      
                       29 Maja 2022 – VII Niedziela Wielkanocna 
 

Wszyscy jesteśmy tacy sami                                                                                                                                     
W pismach Nowego Testamentu greckie dynamis oznacza moc 
cudotwórczą, uzdrawiającą albo uwalniającą, która emanowała z 
osoby Jezusa. Po kuszeniu na pustyni Jezus wrócił do Galilei w 
mocy Ducha, a była to taka potęga duchowa, że mógł uzdrawiać. 
Tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc z Niego wychodziła i 
uzdrawiał wszystkich. Ta sama moc Ducha Świętego osłoniła 
Miriam w dniu zwiastowania. Mocy tej doświadczyła kobieta, 
która uchwyciwszy się szat Jezusa, doznała uzdrowienia z 
krwawienia. Moc Ducha zstąpiła na Apostołów, gdy szli w pierwszą 
misję. Mieli moc uwalniania i uzdrawiania, stąpania po wężach i 
skorpionach. W pełni ta moc objawi się w ponownym przyjściu 
Jezusa. Dla nas najważniejsze jest to, by nie zapominać, że ta moc 
doskonali się w słabościach. Najpiękniejszą stroną słabości 
człowieka jest pokora, uniżenie się! Jest ono dogłębnym 
poznaniem prawdy o sobie i jej przyjęciem. Kiedy człowiek ma 

taką postawę, wtedy najchętniej nawiedza go Duch Święty. Jeśli Bóg ma w nas być wszystkim, my 
musimy stać się niczym. Zgoda na własną nędzę i bezsilność nie jest łatwa. Poznanie swojej nędzy 
może wywołać w nas bunt i niepogodzenie się z samym sobą, złość czy załamanie. Prawda może nas 
zmiażdżyć. Potrzeba w tym doświadczeniu miłości do siebie samego, a nie zgorszenia sobą. Św. 
Augustyn pisał: „Byleś dał łaskę do wypełnienia tego, co nakazujesz – nakazuj, co chcesz”. Już synod w 
Orange w 529 roku, potępiając herezję pelagiańską, stwierdził, iż człowiek sam z siebie nic nie może. 
Oczywiście nic w sprawie zbawienia, bo potrzebuje łaski Jezusa Chrystusa, a więc mocy Ducha 
Świętego. Ujawnienie się takiej Bożej mocy potrzebuje tylko jednego warunku: prawdy o sobie 
samym, czyli świadomości nędzy i bezsilności. Tylko totalne ubóstwo duchowe, czyli rezygnacja z 
mniemania o sobie, że jest się zdolnym do podniesienia się ze zła i jego skutków na mocy własnych 
dobrych chęci i wysiłków, sprowadza wszechmoc Ducha Świętego. W pewnym sensie rozpacz Sartre’a 
była zrozumiała, gdy mówił: „Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno”. 
Tak, był, ale przesiąkł złem i bez wybawienia w Chrystusie może tylko marzyć lub łudzić się, że jest 
dobry. Dlatego nie załamuj się swoją bezsilnością, nie zamartwiaj nieudolnością, nie osądzaj się, że nic 
ci nie wychodzi. Jezus to przewidział. Nie bądź zgorszony sobą, gdy widzisz, że stać cię tylko na 
podłość grzechu. Niech cię nie dziwi twoja kondycja duchowa, tylko moc Ducha, który z kogoś takiego 
jak ty jest w stanie uczynić świętego. Zniechęcanie się jest oznaką zaufania do siebie, a nie do Ducha 
Świętego. Święty Jakub mówi, że wszyscy (a nie niektórzy!) często upadamy (Jk 3,2). Dlatego nie myśl, 
że ktoś jest lepszy od ciebie. Wszyscy jesteśmy tacy sami.                                                                                                      
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.  
 
“Kochać kogoś to widzieć jedyny w swoim rodzaju, niewidoczny dla innych cud”. (Francois Mauriac) 
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Pierwszy Piątek i Pierwsza Niedziela miesiąca  
3 czerwca br. przypada pierwszy piątek miesiąca czerwca. Zapraszam do udziału we Mszy św. i 
spowiedzi pół godziny przed Mszą św. Natomiast w niedzielę 5 czerwca br. pierwsza niedziela 
miesiąca i różaniec o godz. 12:30pm. Po różańcu zmiana tajemnic Róż różancowych: św. s. Faustyny i 
św. Jana Pawła II.  
 
Czerwiec – Miesiącem Serca Jezusowego                                                                                                                                
„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego 
życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania” (św. 
Jan Paweł II). Czerwiec to czas modlitwy słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 

Kościele kult Serca Jezusowego swój początek bierze w 
przebiciu Bożego Serca na krzyżu... Pierwszymi, którzy 
uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający 
bok Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych 
wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość 
Chrystusa, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek 
XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to 
Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że 

,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi 
jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy 
według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie 
obdarzy tymi skarbami". Ta ideowa uroczystość nie cieszyła się początkowo przychylnością Stolicy 
Apostolskiej, która po długiej zwłoce wprowadziła ją do liturgii w 1856 r. dla Kościoła powszechnego. 
Dopiero papież Pius XII w setną rocznicę wprowadzenia kultu liturgicznego Najświętszego Serca 
Jezusowego, w 1956 r. napisał: "Jest naszym gorącym życzeniem, aby kult Najświętszego Serca 
Jezusowego stał się sztandarem jedności, zbawienia i pokoju dla wszystkich chrześcijan. Zadaniem 
tego kultu jest przypomnieć nam akt najwyższej miłości, w której Zbawiciel wydał wszystkie bogactwa 
swego Serca, by zostać z nami aż do końca wieków". Kościół widzi w nabożeństwie do Serca 
Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość 
ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. 
Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. 
Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej 
miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na 
ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał 
Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia. W Polsce nabożeństwa ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, 
Krakowie i Lublinie a następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju. Serce Jezusa, hojne dla 
wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami! 

Zapisy do klasy komunijnej na nowy rok szkolny 2022/23                                                                                                                                                  
Dzieci, które w roku szkolnym 2022/23 będą się przygotowywać do I Komunii św. i Rodzice chcą by 
program przygotowania dla nich odbywał się po polsku można je zgłaszać wypełniając specjalny 
formularz. Zajęcia dla tej grupy będą się odbywać wg. programu jaki jest stosowany w Polsce.  
Formularze można odbierać bezpośrednio po Mszy św.  w zakrystii.
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