
St John the Baptist Catholic Church-Perth 

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. 

Canon Mulholland:                                                                                                        
St John’s Presbytery, 20 Melville Street. Perth PH1 5PY                                  

01738 259371 
 
 

Sunday Masses: Saturday 4.00pm(Anticipatory Sunday Mass) 9.00am, 11.00am & 6.30 pm 
Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church) 

SCN SC00810                    Parish website: www.stjohns-perth.org.uk/stjohn@dunkelddiocese.org.uk 
 

 
 
 
 

26th June 2022-13th Sunday of Ordinary Time Year C 

Refreshments in the hall after 11am Mass today 

 

RECENTLY DEAD: Maureen Duncan McNiel                                                                                                   
ANNIVERSARIES: Michael & Bridget Duggan, Jimmy Canning,                                                          

John & Lizzie Hill & Maggie Muldownie.                                                                                                                                      
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Responsorial Psalm: O Lord, it is you who are my portion. 

Holy Mass  
Monday 27th June -6.00pm  

Tuesday 28th-St Irenaeus-10am followed by teas & 7.00pm                                                                                                                         
Adoration of the Most Blessed Sacrament                                                                                         

& Confessions from 6.00pm-6.45pm 

Wednesday 29th -Solemnity of St Peter & St Paul-Holy Day of Obligation-                                      
10am with Primary 7  

& 12noon with S4/S5 & S6  

1.40pm (in School)  

& 7pm  

Thursday 30th-No Mass-The Church is closed  

Friday 01st July-10am  



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/stjohn@dunkelddiocese.org.uk              
                                                   
 

This Sunday 26th June there will be a second collection for 
Peter’s Pence. The Peter’s Pence Collection provides the Holy 
Father with the additional assistance he needs to carry out his 

most important works of charity. The proceeds benefit the most 
disadvantaged: victims of war, oppression, and disasters. 

Through your generosity, with Pope Francis we can become 
pilgrims of charity in the world.  "Charity is infectious, it 

excites, it risks and it engages! For true charity is always 
unmerited, unconditional and gratuitous!"                                  
−Pope Francis, Homily, February 15th 2015 

An End of the School Year Prayer 

Lord God, you have blessed us in our relationship with you and with our 
friends. Our school has shared many things this past year. We were linked by 

common tasks and time together. This month we say goodbye and end our 
school year. This is a time of praise and a time of thanks Lord bless our 

students, teachers, and staff, especially those we will not see again. Keep each 
of us in your care both during the coming summer and throughout our lives. 
Guide our steps and strengthen our hearts, until we gather once again in your 

Kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen. 

 

To all who helped organize our parish 
bbq and to those who attended.                             

We were rewarded with a lovely 
evening together. 
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                  26 Czerwiec 2022 – 13 Niedziela Zwykła „C” 

 

Głosić Królestwo                                                                                                                                                             
„Bycie w drodze” to stanowi klucz naszego 
chrześcijańskiego życia, symbol i synteza 
wszystkich naszych życiowych poczynań. 
Pokonujemy mniejsze lub większe odległości, 
aby dotrzeć do upragnionego celu. Również 
Jezus z dzisiejszej Ewangelii odbywa podróż, 
zmierza do Jerozolimy. W swojej wędrówce 
przeżywa różne trudności, jak choćby brak 
gościnności Samarytan. W drodze do 
Jerozolimy miało też miejsce spotkanie z 

trzema ludźmi, z których każdy chciał być uczniem Jezusa. Każde z tych trzech spotkań z Jezusem 
ilustruje doniosłość sprawy królestwa Bożego oraz potrzebę oddania się tej sprawie ludzi, którzy mają 
być Jego zwiastunami i głosicielami. „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!” – wyznaje pierwszy, 
pełen entuzjazmu młody człowiek. W taki właśnie sposób, całkiem dobrowolnie, wybierano 
nauczycieli spośród rabinów. Jezus jednak spokojnie studzi ten młodzieńczy zapał. Człowiek ów nie 
zdaje sobie bowiem sprawy z tego, na co się decyduje. Być uczniem Jezusa znaczy dzielić całkowicie 
Jego niedolę. „Lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 
mógł głowę położyć”. Tak więc bardzo wyraźnie kazał Jezus owemu człowiekowi rozważyć dobrze 
decyzję, którą zamierzał podjąć. Innego natomiast wezwał sam, żeby poszedł za Nim i człowiek ten 
wyraził zgodę, ale pragnął przedtem pójść i pogrzebać swojego ojca. Musiał być chyba bardzo 
zdziwiony, gdy usłyszał bezwzględne słowa Jezusa: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i 
głoś królestwo Boże”. Słowa te musiały wydawać się szczególnie szorstkie Izraelitom, których Prawo 
wyraźnie zobowiązywało do grzebania rodziców i krewnych. Lecz z niezwykłości tych słów wynika 
również wielkość sprawy królestwa Bożego i jego pierwszeństwo przed sprawami doczesnymi. 
Kandydatów na swoich uczniów wzywający Bóg wymaga posłusznego pójścia za Jego głosem. 
„Umarli” grzebiący swoich bliskich to ci, którzy nie usłyszeli głosu powołania. Być może nie chodzi tu o 
pogrzeb zmarłego akurat ojca, ale o przyłączenie się do Jezusa dopiero po śmierci ojca, która nie 
wiadomo, kiedy nastąpi? Powód o wiele mniej ważny przedstawił trzeci ewentualny kandydat na 
ucznia Chrystusa. Wyraził zgodę pójścia za Panem, pragnął jeszcze wrócić na chwilę do domu, by 
pożegnać się z najbliższymi. Rzecz po ludzku zupełnie zrozumiała: wypadało pożegnać rodzinę, gdy się 
odchodziło nie wiadomo dokąd i nie wiadomo na jak długo. Ale Jezus i tym razem był innego 
zdania: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa i równocześnie wstecz się ogląda, nie nadaje się do 
królestwa Bożego". Zapytajmy, więc: jakie warunki mamy spełnić, żeby stać się świadkami królestwa 
Bożego? Przede wszystkim mamy wyzbyć się naszych lęków i otwierać się na teraźniejszość, w której 
żyjemy. Bo w tej teraźniejszości działa łaska Boża. Bóg stawia nas w konkretnym miejscu, wśród 
konkretnych ludzi, z którymi mamy kroczyć do zbawienia. Mąż ma zbawić się wraz ze swoją (a nie 
cudzą!) żoną, żona z mężem, przekazując wiarę swoim dzieciom. Mamy głosić królestwo Boże przez 
uczciwe życie, wypełnione prawdą i miłością świadomi, jak uczyła św. Faustyna, że „czas przechodzi i 
nigdy nie wraca”.                                                                                                       
Fr Bogdan SDS 

 



 

SCN SC00810              Parish website: www.stjohns-perth.org.uk            Discover us @StJohnRCPerth 
Sunday Masses: 4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)  
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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. 
 
Polska Msza św. w tygodniu                                                                                                                                                                            
Nasze polskie msze św. w piątki będą wznowione po powrocie z mojego urlopu. Pierwsza Msza św. w 
lipcu będzie 22 lipca 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.  
 
Dziesięć Przykazań na Wakacje.. 
Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.                                                                                          
Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca.                                                            
Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła.                                                                          
Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem - módl się!                                                                                          
Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz.                                                                               
Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce - przystępuj do Komunii Świętej!                                                        
Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.                                                                                       
Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.                                                                                       
Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.                                                                                             
Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy, i oraz  systematycznie spotykaj                                                                            
się z Panem Bogiem we Mszy Świętej. 

Słowo Duszpasterza..                                                                                                                                                                                              
Drodzy Polscy Parafianie!                                                                                                                                                          
Dobiega końca kolejny rok szkolny i katechetyczny naszych dzieci i młodzieży. Rok trudny bo był 
pełen niepewności po covidowym szaleństwie. Powoli wróciliśmy do normalności i nareszcie nasze 
pociechy mogły ukończyć kolejny krok swojej edukacji w szkołach i na uczelnich. Dziękujmy Bogu za 
to i niech On teraz pozwoli nam nieco zwolnić “tempo” i spędzić ten czas z najbliższymi w klimacie 
słońca i pieknej przyrody wokoło. Spotkajmy nasze rodziny po długiej nieraz nieobecności i nie 
możności spędzenia czasu ze sobą. Dobrze wykorzystajmy i przeżyjmy ten czas wakacji i naszych 
urlopów, czego Wam wszystkim serdecznie życzę. Dla naszej polskiej wspólnoty parafialnej w Perth 
bedzie to także czas nowych wyzwań i aklimatyzacji w nowym kościele i parafii p/w św. Marii 
Magdaleny w Perth. Już teraz Was wszystkich zapraszam do tej “przeprowadzki” ze św. Jana 
Chrzciciela i tam będziemy tworzyć naszą Polską oazę wiary i polskiej tradycji oraz kultywować 
wszystko co jest bliskie każdemu polskiemu sercu. W najbliższe dwie niedziele (3 i 10 lipca) nie będzie 
Polskich Mszy św. ze względu na mój urlop i wzowimy je ponownie Mszą św. 17 lipca. Niemniej 
jednak zapraszam już od lipca do uczestnictwa w Mszy angielskiej parafii Marii Magdaleny o godzinie 
10:30am. Wszystkim na ten czas urlopowo-wakacyjny z serca błogosławię: W Imię Ojca i Syna i Ducha 
św. Amen. Szczęść Boże!  
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