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.

15th May 2022-5th Sunday of Easter-Year C
RECENTLY DEAD: Pat Nairn, Delia Gavin & Harry Elliot
ANNIVERSARIES: Mai Hickey, Fraser Robertson, Patrick Boyle, Peter Reilly, John Boyle,
William Scally & Mary Fairlie
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
Responsorial Psalm: I will bless your name for ever, O God my King.
Regina Caeli (616) will be sung before the final hymn at 11am Holy Mass.

Holy Mass (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 16th May –6.00pm
Tuesday 17th-10am followed by teas & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm6.30pm
Rosary and Marian Devotions will take place from 6.30pm. Come and join the praying
of the Rosary seeking the intercession of Our Lady for the city of Perth and for the gift
of peace in Ukraine.

Wednesday 18th-10am
Requiem Mass for Ellen Garvie RIP-11.30am
Thursday 19th-10am
Friday 20th-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.
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 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

Sunday 29th May 2022-Second collection for the apostolate of communications.
MASS INTENTIONS courtesy of Brompton Oratory
Why have intentions at Mass?
Holy Mass makes present the mystery of Christ’s death and resurrection. There is no greater prayer, because
the Mass is the perfect offering of the Son of God to his heavenly Father.
Who can offer up an intention at Mass?
Any Catholic may offer up the Mass which he or she attends for any good intention. At Mass you are free to
associate your prayer with the intention of the priest, or you are free to offer up participation at the Mass for
any number of personal intentions.
How is that different to the priest’s intention at Mass?
The ordained priest has a particular role as mediator between God and humanity. In offering the sacrifice of
the Mass, the priest acts in persona Christi capitis, that is, in the person of Christ the Head of the Mystical
Body, which is the Church. Thus, special graces may be obtained when the priest applies Holy Mass to a
particular intention.
Why is there only one intention for each Mass?
The Mass has an infinite value so there is no limit to the number of intentions that can be offered. The priest
offers Mass for the good of the whole Church and for a particular intention. The Church has strict laws that
limit the priest to only accept a single stipend.
For whom can Mass be offered?
Mass can be offered for anyone, or any number of people, living or dead, with some exceptions. They do not
have to be Catholics, but the offering must not cause scandal to the faithful, and it must not be for an
intention that offends against Christian sentiment. You can also ask for Mass to be offered for a “private
intention” if you do not want the recipient known.
What happens to the stipend?
Offering a stipend for a Mass intention is a way of contributing to the upkeep of your priests. It is a donation.

Of your charity, please pray for the sick & housebound of our parishes.
“Heal me, O Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are
the one I praise” – Jeremiah 17:14

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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Fr Bogdan Palka SDS
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15 Maja 2022 – V Niedziela Wielkanocna
Miłość odporna na wszystko

Przez wiele ucisków zmierzamy do Nowej Ziemi i
Nowego Nieba, gdzie Bóg otrze każdą naszą łzę.
Wzruszające są słowa Jezusa, wypowiedziane po
wyjściu Judasza, gdy do swoich uczniów zwraca się
jak do dzieci, pragnąc uchronić od tego, co najgorsze.
A nie ma wcale na myśli cierpienia, tylko brak
miłości. Znamy słynne zdanie Sartre’a: „Piekło to
inni”. Bp Kallistos Ware odpowiada: „Piekłem nie są
ludzie – to ja, odcięty od bliźnich, odrzucający
wszystkie ludzkie więzi, wypierający się Trójcy”. Bóg
nas nie skazuje, my sami wydajemy na siebie wyrok.
Mając miłość, można znieść nawet cierpienie, bez niej nawet to, co nie jest przykrością, staje się
torturą. Miłość jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, gdyż pozwala znieść zdradę. Zdrada nie może
jednak znieść miłości. To wyjątkowe wyznanie Jezusa, wypowiedziane po wyjściu Judasza, jest
dowodem istnienia w Chrystusie miłości niepohamowanej i bezwarunkowej. To najlepsza nowina, gdy
się zrozumie, że miłość jest odporna na wszystko jak organizm, którego nie dopada żaden wirus. Bóg
czyni wszystko nowe, stwarza Nowy Świat bez łez cierpienia, bez śmierci, bez żałoby, bez krzyku
przemocy, bez chorób i rozpaczy. Wierzę w taki świat nie dlatego, że mam dosyć tego świata, ale
dlatego, że Boga stać na kosmiczny gest i piramidalny efekt. Gdyby nie był możliwy doskonały świat, to
każda, nawet najzwyklejsza miłość byłaby naiwnym podejściem do życia doczesnego. Po co kochać,
skoro miłość nie mogłaby stać się wiecznym przebywaniem ze sobą? Świat nowy, wieczny nie jest
zwykłym przedłużeniem czasu, który obecnie przeżywamy. Morze czasu jest głębiną, do której
wrzucona jest sieć ludzkich więzów, trzymana ręką Boga niczym ręką rybaka. Jesteśmy pochwyceni, a
pewnego dnia wynurzymy się nad powierzchnię czasu do nowej rzeczywistości. Nasze zdumienie
będzie wówczas przypominać zdumienie otwartych oczu wyłowionej ryby. Każda sekunda życia jest
istotna, jeśli tworzymy w niej sieć miłości. Nie chodzi o jakąkolwiek miłość, lecz o miłość, którą On
wskazał, o życie w Duchu Świętym, w Jego łasce i w wyrzeczeniu się grzechu. Bezbożność zaczyna się
już wtedy, gdy wieczór spędzamy bez Boga. Każda sekunda może zaś stać się szczeliną, przez którą
możemy zobaczyć to, co ujrzał Jan, gdy pisał o widzeniu Nowej Ziemi i Nowego Nieba. Wieczność jest
tuż-tuż, a wchodzimy w nią nie w jakiejś odległej przyszłości, ale w każdej chwili, gdyż królestwo Boże
jest „wewnątrz nas i pomiędzy nami”, w sieci relacji, ale też w zasięgu ręki, tuż obok! Nie jest to więc
królestwo, które kiedyś się ujawni, ale jest tuż za ścianą czasu, za rogiem każdej godziny, za drzwiami
tej minuty. Byleby tylko kochać tak, jak On chce, abyśmy kochali. Tym więcej i tym pewniej, gdy twój
wieczernik opuszcza twój osobisty Judasz, trzaskając drzwiami.
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 – 6:45p
Pierwsza Komunia św. – Gratulacje

gratulacje i wyrazy uznania!

W pewnym kościele we Francji dzieci przystępowały do I
Komunii św. Za nimi klęczeli ich rodzice . Pewna matka
wzruszona tuli dziecko do serca po przyjęciu Komunii, daje
mu wstążeczkę i mówi: “Pamiętaj dziecko drogie, abyś całe
życie pozostało takie, jakie teraz jesteś, abyś duszy nie
splamiło grzechem”. Dziecko ucałowało ręce matki,
wstążeczkę schowało, słowa zapamiętało. Upłynęły lata.
Wybuchła wojna. To samo dziecko, teraz już śmiertelnie
ranny żołnierz na froncie, odprawia ostatnią spowiedź.
Wyjmuje z plecaka wstążeczkę otrzymaną od matki i mówi:
“Ja całe życie pozostałem czysty, jak ta wstążeczka”. Matka,
gdy się o tym dowiedziała, zapłakała i rzekła: “Wielkiego Boże
dałeśmi syna”. Tego życzę i Wam, drodzy Rodzice. A wy dzieci
– pozostańcie czyste. Wszystkim dzieciom składamy nasze

30 lat święceń kapłańskich Ks. Bogdana
Kochani! Pragnę wyrazić słowa wdzięczności i podziękowania za wszystkie życzenia i prezenty, które
otrzymałem z okazji mojego jubileuszu 30 lat kapłaństwa. Jubileusz ten przypadał na Uroczystość św.
Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika (8 maja), kiedy to leżałem na posadzce nowo
wybudowanego kościoła Matki Bożej Królowej Świata w Bielsku-Białej i Bp Gerard Biernacki z Katowic
przewodniczył ceremoni święceń. Dziękuję Wam z głębi serca za Waszą pamięć, życzliwość i
modlitwę. Niech Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan wynagrodzi dobroć Waszych serc, a Wy nie
przestawajcie, dalej w Waszych modlitwach za mnie i naszą całą polską społeczność szturmować
nieba. Bóg zapłać!
KRÓLOWO KORONY POLSKI – módl się za nami!
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