
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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08th May 2022-4th Sunday of Easter-Year C 

Mother of all the souls in purgatory 

The existence of purgatory — where all those souls who die in the state of sanctifying grace and yet still have to 
undergo a period of purgation before entering the kingdom of God, because according to Scriptures nothing sin 
tainted will enter heaven — is a dogma of our Catholic faith.  This is how St. Faustina described purgatory: “I 
was in a misty place full of fire in which there was a great crowd of suffering souls. They were praying fervently 
for themselves but to no avail for only we can come to their aid. The flames which were burning them did not 
touch me at all. They answered me in one voice, that their greatest torment was longing for God.” She saw Our 
Lady visiting these souls. All the Holy Souls in purgatory call her “The Star of the Sea.” As she was leaving,                  
St. Faustina heard a voice say to her, “My mercy does not want this, but justice demands it.”  Pope Paul VI at the 
end of the Second Vatican Council hailed the Blessed Virgin as “Mater Ecclesiae,” which means “Mother of the 
church.” Now the church has three components: the Church Triumphant comprised of all the Saints in Heaven, 
the Church Suffering made up of all the Holy Souls in purgatory and the Church Militant composed of all the 
baptized on earth. Unfortunately, the Church Militant and the Church Triumphant get most of our attention and 
the Church Suffering most often seems to be shrouded in obscurity. As the saying goes, “Out of sight, Out of 
mind.” How easy and how sad it is that many Catholics forget our faithful departed brothers and sisters who are 
in most of need of our prayers and suffrages. The church teaches that once in purgatory, those souls cannot gain 
any more merit to help themselves. They rely on our charity, our prayers, our sufferings and our sacrifices. But 
even if we should forget those in purgatory, Our Lady cannot forget them because she loves all her children, 
especially those who need her most. Our Lady once said to St. Bridget, “I am the Mother of all the souls in 
purgatory, and I am Mother of Mercy to these my children who are in the greatest need of my assistance, since in 
their torments they cannot help themselves.” St. Bernardine of Siena says “that in that prison where souls that are 
spouses of Jesus Christ are detained, Mary has a certain dominion and plentitude of power not only to relieve 
them but even to deliver them from their pains.” Again she told St. Bridget that as a compassionate Mother, she 
condescends to go herself often into that Holy Prison to visit and comfort her suffering children. To her children 
who are devoted to the recitation of the Holy Rosary every day, Our Lady promises “to personally deliver them 
from purgatory herself.” That promise is depicted in the painting of the Last Judgment by Michaelangelo, where 
Our Lady is seen pulling two souls out of purgatory by means of the chain of the Holy Rosary. And how about 
Our Lady’s second great scapular promise known as the “Sabbatine Privilege,” which was given by the Blessed 
Virgin Mary to Pope John XXII in the year 1322: “Those who wear the Scapular and fulfil two other conditions 
(Chastity and Prayer) can obtain early liberation from Purgatory, through the special intercession of the Virgin 
Mary, on the first Saturday after their death, the day consecrated to her.”  St. Bernadine of Siena said the Blessed 
Virgin has the power of delivering souls from purgatory, but more particularly those who were most devoted to 
her.  The church teaches that the Holy Sacrifice of the Mass is the most efficacious means of assisting souls in 
purgatory. Another efficacious means is reciting the rosary. By the rosary, we offer to God all the merits of Our 
Lord in union with Mary for the suffering souls. How much it must please Our Lady when we offer the rosary in 
union with her to liberate her suffering children from that holy prison to be with her in heaven, and in the process, 
she promises to also liberate us from that prison to be with her forever.                                                                                                      

By Father Ronan Murphy-the Coordinator for Marian Devotions of the Diocese of Brooklyn 
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The bus for our May Pilgrimage to 
Scotland’s National Marian Shrine at 
Carfin has now been booked for 
Monday 09th 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:  Canon Michael Walsh & Canon William Dunnachie,                                                        
Ellen Garvie & Molly McEwan                                                                                                                         

ANNIVERSARIES: Catherine Fraser, Susan Riddell, Zygmunt & Elizabeth Stocki,                              
Christopher McEwan & Denis Boner                                                                                                                                                     

Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Responsorial Psalm: We are his people, the sheep of his flock. 

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

Holy Mass (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 09th May – Carfin Pilgrimage 9.30am                                                                                           

6.00pm 

Tuesday 10th-Optional Memorial of St John of Ávila -10am followed by teas & 7.00pm                                                                                           
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                          

Wednesday 11th-10am                                                                                                                              

Thursday 12th-10am                                                                                                                                 

Friday 13th-Our Lady of Fatima-10am & 7pm (Polish)  

First Holy Communion Polish Mass will take place on Saturday 14th May and First Holy 
Communion Mass with St John’s Academy will take place on Saturday 28th May at 10am.                                                     

Please pray for all our children.                                                                                                                                                                
There is a selection of First Holy Communion Cards available                                                              

from the shop at bumper sale prices! 

Thursday 26th May 2022-The Ascension of the Lord-Holyday of Obligation. 

Sunday 29th May 2022-Second collection for the apostolate of communications.  



St John the Baptist Catholic Church PERTH PH1 5PY 
 

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

 

 

 
      
                       08 Maja 2022 – IV Niedziela Wielkanocna 
                                                                                                                                                                              

Czwarta Niedziela Wielkanocna jest nazywana w 
liturgii Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus, dobry 
pasterz, oddał swoje życie w miłości, „aby 
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Oddał 
je za owce, które znał po imieniu. Został posłany do 
wszystkich, a szczególnie grzeszników, ludzi 
zagubionych, żyjących na marginesie życia. Dla Boga 
każdy człowiek jest kimś konkretnym, nie 
przypadkowo spotkanym anonimem. O każdego z nas 
Jezus troszczy się, chroni przed wpływami fałszywych 
proroków. On jest jedyną bramą prowadzącą do Bożej 
owczarni. Przyszedł po to, byśmy mieli życie i to w 
obfitości. Obfitość oznacza pewien maksymalizm. 

Dlaczego więc w życiu zadowalamy się czymś małym? Zwykle pytamy: jakie minimum 
muszę spełnić, żeby przekroczyć próg tolerancji; jak najmniejszym kosztem mogę coś 
zdobyć. To taki podział marketingowy na dobrych, lepszych i najlepszych. Zresztą, kto 
chciałby zajmować ostatnie miejsce? Czy jednak chcemy – dorastając do ewangelicznego 
maksimum – „mieć życie w obfitości”?Dzisiejsza niedziela to także Światowy Dzień Modlitw o 
Powołania. Świadectwo Jezusa – dobrego pasterza i tych, którzy wiernie kroczą za Nim, 
wzbudza nowe powołania. „Najważniejszym i najskuteczniejszym środkiem budzenia 
powołań jest – jak pisał św. Jan Paweł II – świadectwo życia kapłanów, ich bezwarunkowe 
oddanie się owczarni Bożej, ich pełna miłości służba Chrystusowi i jego Kościołowi – służba 
będąca dźwiganiem krzyża, przyjętego z paschalną nadzieją i radością, wreszcie braterska 
zgoda i gorące pragnienie ewangelizacji” (PDV, 41). Dlatego też „Historia każdego powołania 
prawie zawsze łączy się ze świadectwem jakiegoś księdza, który przeżywa w radości swoje 
bycie darem dla bliźnich ze względu na Królestwo Boże. Bliskość i słowo kapłana prowadzą 
do pojawienia się pytań i do podjęcia ostatecznych decyzji” (Benedykt XVI, Orędziu na 47. 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania).Aby dobrze wypełniać swoje ziemskie posłannictwo, 
każdy powołany potrzebuj przyjaźni z Jezusem.  Ma słuchać, aby słowo Jezusa dotarło do 
jego wnętrza, zaniepokoiło, poddało pod dyskusję, sprowokowało jakąś decyzję, konkretne 
zachowania. Słuchanie ma powodować zmianę myślenia i życiowych postaw. Inaczej będzie 
to tylko odrzucenie słowa. Słuchanie słowa i przemiana ma nas pobudzać do naśladowania 
Chrystusa. A to znaczy, że trzeba wpatrywać się w Boskie Oblicze, szeroko otworzyć oczy, 
wsłuchiwać się w głos sumienia. Aby pójść za Jezusem trzeba znać cel, mieć poczucie 
wspólnoty z braćmi i siostrami, być zdolnym do wyrzeczeń, przezwyciężać lęk przed 
nieznaną przyszłością. Do tego wszystkiego potrzebna jest modlitwa, która daje siłę do 
wierności i wzrostu w łasce BożejWpatrując się w Jezusa, dobrego pasterza, który oddał 
życie z miłości do nas, oraz rzesze Jego naśladowców, prośmy o święte powołania do 
kapłaństwa. Przykładem i orędownikiem u Boga niech stanie się dla nas św. Jan Maria 
Vianney, proboszcz z Ars, który miał silną więź z parafianami, nauczając ich przez 
świadectwo swego życia i pokorną modlitwę. 
Fr Bogdan 
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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 – 6:45p 
 

MAJOWE KWIATY 

Już

majowe świecą zorze, 

Przed obrazem świeże kwiaty 

Dla Maryi złóż w pokorze, 

Lecz kwiat inny ślij w zaświaty. 

 Kwiat nadziei, kwiat miłości, 

Co się w duszy twej rozwinął, 

Daj go Matce by w szarości 

Świata tego nie zaginą. 

Powierz Matce kwiat ten drogi, 

By go ludzie nie splamili, 

Żeby bujne świata głogi 

Tego kwiatu nie zgłuszyły. 

Wszystkie myśli, wszystkie słowa 

Pod straż dobrej oddaj Matki, 

Ona wiernie cię przechowa.

Te majowe duszy kwiatki. 

 Ona czuwać będzie stale, 

By twe serce wiarą biło, 

A na wierze, jak na skale 

Życie silniej się krzewiła 

Ona czuwać będzie wiernie, 

By miłości świętej siła 

Jako słońce, mocno, wiernie, 

W duszy się rozpromienia
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