
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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June 12th 2022-Year C 

The Solemnity of the One, Holy & Undivided Trinity 

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us                           
and the whole world.  

 O my God, Trinity whom I adore, help me forget myself entirely so to establish 
myself in you, unmovable and peaceful as if my soul were already in eternity. 

May nothing be able to trouble my peace or make me leave you, O my 
unchanging God, but may each minute bring me more deeply into your 

mystery! Grant my soul peace. Make it your heaven, your beloved dwelling and 
the place of your rest. May I never abandon you there, but may I be there, whole 

and entire, completely vigilant in my faith, entirely adoring, and wholly given 
over to your creative action.  

-Prayer of Blessed Elizabeth of the Trinity 

Our parishes raised £520 for Day for Life. Thank you.  

RECENTLY DEAD: Teresa Bradley & Nora Hudson                                                                                                  
Requiem Mass for Alan Kershaw-Friday 17th at 11.30am.                                                                                                              

ANNIVERSARIES: George O’Brien, Thomas Cardinal Winning & Tommy Mullen                                                                                                 
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

If you would like a printed copy of the 
2022 First Holy Communion picture, 

please leave your contact details on the 
sheet on the porch. The prints will be 
6” x 12” – mounted and suitable for a 

frame 8”x 14” -Cost £7.                               
Andrew Mitchell also has a number of 

copies of the 2021 photo available.  
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Responsorial Psalm: How great is your name, O Lord our God, through all the 
earth! 

Holy Mass (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 13th June –St Anthony of Padua-6.00pm 

Tuesday 14th-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                                                        
Adoration of the Most Blessed Sacrament                                                                                         

& Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 15th June-10am  

Thursday 16th -10am                                                                                                                                

Friday 17th-10am & 7pm (Polish)  

O most holy heart of Jesus, fountain of 
every blessing, I adore you, I love you, 

and with lively sorrow for my sins I offer 
you this poor heart of mine. Make me 

humble, patient, pure and wholly 
obedient to your will. Grant, Good Jesus, 
that I may live in you and for you. Protect 
me in the midst of danger. Comfort me in 
my afflictions. Give me health of body, 
assistance in my temporal needs, your 

blessing on all that I do, and the grace of 
a holy death. Amen.  

Italian Mass on Wednesday 15th June at 12noon followed by AGM 

 
Join us for our summer BBQ 

Friday 24th June at 7.30pm.  

Tickets £5 for adults.  

BYOB.  

 

2nd Collection for Peter’s Pence-Sunday 26th June 2022 

 



St John the Baptist Catholic Church PERTH PH1 5PY 
 

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

 

 

 
      
            12 Czerwca 2022 – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

Włączeni w Tajemnicę Boga                                                                                                                                              
Św. Faustyna zapisała w swoim duchowym „Dzienniczku”: „W 
pewnej chwili zastanawiałam się o Trójcy Świętej, o Istocie Boga. 
Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej 
chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty, ujrzałam 
Jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której 
pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa w postaci 
gromu i okrążyły niebo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego 
zasmuciłam się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz 
ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z Ranami 
jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: Jakim jest 
Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. 
Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów 
Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i znikł” (Dz. 30). 
Dziś zatrzymujemy się na progu Tajemnicy Boga, na progu 
zdumienia. Pragniemy oddać cześć Bogu Jedynemu w Trzech 

Osobach – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnicy Trójcy dotykamy w naszej codzienności, 
wykonujemy znak krzyża – rozpoczynając dzień, modlitwę, posiłek, podróż. To jedna z najprostszych 
modlitw – nawet małe dzieci umieją się przeżegnać. Jednak ta pozornie najprostsza modlitwa zawiera 
w sobie niezmierną głębię. Każde wypowiedzenie słów „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen” 
jest dotknięciem wielkiej tajemnicy, wobec której ludzki umysł staje bezradny. Pierwszą Osobą Trójcy 
Świętej jest Ojciec, który wszystko stworzył, z którego początek bierze wszelkie istnienie. Ojciec – 
Dawca życia oraz prawa Przykazań, strzegący ich swoim autorytetem, wymagający i stanowczy – a 
jednocześnie czuły, wrażliwy, czekający na marnotrawnych synów i zawsze gotowy przebaczyć. Drugą 
Osobą jest Syn, który zstąpił na ziemię dla zbawienia człowieka. Ten, który tak dobrze zna nasze 
ludzkie sprawy, rozterki, pytania, cierpienie, radości i smutki. Ten, który uczy nas otwartości w 
relacjach z innymi, widzenia brata w drugim człowieku i przyjmowania go z miłością. Ten, który przez 
zachwyt swoją, umiejętnością dostrzegania piękna w świecie i dobra w drugim człowieku prowadzi 
nas do Ojca, od którego pochodzi wszelkie dobro i piękno. Trzecią Osobą jest zaś Duch Święty, który 
pochodzi od Ojca i Syna, i posłany został po to, aby doprowadził świat do pełnej świętości. Duch 
Święty - Pocieszyciel, Ogień i Wicher, Woda Życia gasząca wszelkie pragnienie. Ten, który uczy nas się 
modlić; modli się w nas i za nas. Pozwala nam przekraczać kolejne bariery naszych zniewoleń i 
zranień. Wyzwala nas z lęku i rozpaczy, a jednocześnie otwiera nasze oczy i zakasuje rękawy, 
pokazując, jak wiele rzeczy w nas i wokół nas domaga się przemiany i uzdrowienia. Dzisiejsza 
uroczystość jest okazją do stanięcia przed Jezusem z prośbą, by pomógł nam zrozumieć, poznać i 
docenić miłość Ojca – i odpowiedzieć na nią z mocą i radością, pochodzącą od Ducha Świętego. Jest 
okazją, by naśladować w swym życiu miłość Bożych Osób. By nasze życie toczyło się w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego.                                                                                                                                             
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.  

 
Zapisy do klasy pierwszo-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.  
 
17 Czerwca – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził ze zubożałej 
rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie 
pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła matka. Chłopiec 
kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-
1863 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział 
w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i 
dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających 

amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat. 
Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął 
studia malarskie, potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię w 
Gandawie, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się 
postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na 
otoczenie.  Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało 
się jego malarstwo. Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło 
teraz czerpać natchnienie z tematów religijnych. Jeden z jego najlepszych 
obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy 
bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Religijne obrazy Adama 
Chmielowskiego przyniosły mu miano "polskiego Fra Angelico". W 1880 r. 
nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił 
malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do 

nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania bratem zakonnym. Po pół roku, w stanie silnej 
depresji, opuścił nowicjat. Zafascynowany duchowością św. Franciszka z Asyżu, zapoznał się z regułą III 
zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród podolskich chłopów. W 
1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Tutaj zajmował się 
nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał warunki 
życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa. 25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski 
przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza 
na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności 
Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie 
"albertynami". Przejęło ono od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy 
Piekarskiej w Krakowie. Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną 
miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego 
kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla 
starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe.  Zalecał też przestrzeganie krańcowego 
ubóstwa, które od wielu lat było również jego udziałem. Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką 
chorobą i trudami życia w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. 
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