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1st Sunday of Lent
Year B

18th February 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“Reform your lives and believe in the gospel!”

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 When he calls on me, 
 I will answer him; 
 I will deliver him and give him glory,
 I will grant him length of days. 
Responsorial Psalm
 Your ways, Lord, 
 are faithfulness and love
 for those who keep your covenant.
Gospel Acclamation 
 Man does not live on bread alone
 but on every word 
 that comes from the mouth of God.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Paola Delpippo, 
Danny Mullen, Barney 
Peoples, Marion An-
gus, Elsie Lannie, Anne, 
Bridget and Michael 
McManamon, Martin 
Grubb, Mary O’Donnell, 
Jordan Kelly and Marie 
Scott, Bill Pearson, The-
resa Grant and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

SUNDAY MASS in St JOHN’S RECONCILIATION
in St John’s
Saturday

5-6pm

6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Priests: Very Rev. Martin Monsignor Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (01738 636589)

METANOIA

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus began His 
public ministry pro-
claiming a direct 

command and challenge 
to everyone He saw. He 
proclaimed the need to 
repent and reform. The 
word for repent in this 
Gospel passage text is 
the Greek word metanoia. 
This word does not simply 
mean to be sorry for our 
sins, as appropriate as this 
is. The word means liter-
ally to turn around and go 
in the opposite direction. 
This repentance means to 
make a 180-degree turn in 
our lives if the direction 
in which we are traveling 
leads us away from God. 
This Lent, God’s Word 
tells us: “Seek the Lord 
while He may be found” 
(Is 55:6) and “Turn now 
ten times the more to seek 
Him” (Bar 4:28).

The second thing Je-
sus commands besides 
repenting is to believe in 
the gospel (Mk 1:15). It 
is possible to change our 
direction, but not continue 
walking along the way of 
the Lord. If so, we are like 
the man who swept the 

trash out of his life, but 
never let himself be filled 
with God’s grace (see Lk 
11:24-26). Since he didn’t 
fill his heart with the Holy 
Spirit, the things of the 
world, the flesh, and the 
devil filled the void in his 
life, and the final state of 

the man was worse than 
the first (2 Pt 2:20-21).

We must both repent 
and believe. We must turn 
around, walk in the path of 
righteousness, keep walk-
ing, and fill our minds and 
hearts with the Gospel (Ps 
25:4-5, 8-9).

10.15am-3.30pm, Saturday 3 March 2018

Preparing for 
the Easter Triduum

A day conference and celebration as Holy Week 
approaches, to be held at the Diocesan Centre, 

Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

 Keynote address by Fr Steven Mulholland
This day will be of particular benefit to readers, 

cantors, musicians, servers and all involved in the 
liturgies of the Easter Triduum.

To register please call 01382 225453
kevinjamesgolden@hotmail.com 

Participants are asked to bring a packed lunch.



Potrzeba i praktyka rekolekcji 
wielkopostnych - czy mają sens? 

 Parish website:   www.stjohns-perth.org.uk      Discover us  @StJohnRCPerth

Człowiek wzrasta przez 
podejmowanie mądrych de-
cyzji. Decyzje zapadające 
w głębi serca i konstrukty-
wnie wprowadzane w życie 
tworzą człowieka. Przez nie 
współpracuje on ze Stwórcą 
w doskonaleniu siebie same-
go. Kto umie rezygnować z 
łatwego dobra, które go nie 
ubogaca i sięgać po wartości 
prawdziwe, wygra życie. 
Czas podejmowania decyzji 
jest czasem pozostawania 
równocześnie w zasięgu 
pokusy i łaski. Pokusa 
wzywa do zadowolenia 
się dobrem łatwym, lecz 
nietrwałym. Łaska wzywa 
do zrezygnowania z tego 
dobra i opowiedzenia się po 
stronie dobra prawdziwego. 
Człowiek winien dobrze 
przemyśleć sugestie jednej i 
drugiej strony i dobrowolnie 
opowiedzieć się za jedną z 
nich. Chodzi o dobrowolne 
zajęcie stanowiska, czyli o 
pełną odpowiedzialność za 
wszystkie konsekwencje tej 
decyzji. Jeśli wybiera do-
bro wskazane przez łaskę, 
pokusa zostaje pokonana, 
a człowiek zyskuje pokój i 
wolność. Jest to ważny krok 
na drodze ku dojrzałości. 
Samo znalezienie się w 
zasięgu pokusy nie jest 
jeszcze złem. Tu na ziemi 
jest to nawet w pewnej mi-
erze nieuniknione. Błąd po-
lega na tym, że zbyt łatwo 
jej ulegamy, że nie znajdu-
jemy czasu na spokojną 
ocenę dobra, jakie ona 
proponuje. Niewielu też 
ma ochotę wysłuchać ar-
gumentacji, jaką podaje 
łaska przestrzegając przed 
sięganiem po łatwe dobro. 
Jezus z Nazaretu pode-
jmuje dzieło nauczania, 
czterdzieści dni poświęcił 
na staranne przemyślenie i 
przemodlenie metod, jaki-
mi będzie się posługiwał 
w głoszeniu i zakładaniu 
królestwa Bożego na ziemi. 
Decyzja nie była łatwa. 
Pojawiła się bowiem pokusa 
sięgnięcia po łatwe środki. 
Pokusa budowy królestwa, 
w którym jest pod dostat-
kiem łatwo dostępnego 
chleba, obfitość wielkich 
sensacji w postaci cudów 
i w którym wszystkim się 
dobrze powodzi. Pokusę 
tę trzeba było odrzucić. 
Nigdy bowiem nie można 

stworzyć szczęśliwej wspól-
noty z ludzi, dla których 
najwyższymi wartościami 
jest dobrze zastawiony 
stół, pogoń od sensacji 
do sensacji i opływanie 
w bogactwa. Szczęście 
można budować tylko na 
umiłowaniu prawdy, która 
daje wolność. Do tej wiel-
kiej wartości prowadzi zaś 
droga ubóstwa, wyrzeczenia 
i ciszy. Błogosławieństwa 
ogłoszone przez Jezusa, jako 
konstytucja Jego królestwa, 
są odpowiedzią na pokusy, 
z jakimi zmagał się już 
przed rozpoczęciem public-
znej działalności. To, że On 
sam znalazł się w zasięgu 
pokusy, dowodzi, że i my 
nie potrafimy jej unikać. I 
nie o to chodzi. Czas pokusy 
to godzina podejmowania 
decyzji, a więc czas niezw-
ykle cenny i twórczy. Je-
zus mając na uwadze wagę 
tych momentów w życiu, w 
których pojawia się pokusa, 
każe nam codziennie wołać 
do Ojca: „Nie wódź nas na 
pokuszenie”. W tej mod-
litwie nie chodzi o życie bez 
pokus, ale o umiejętność 
rozmowy z Ojcem wtedy, 
gdy pokusa się pojawi. Jeśli 
w godzinę pokusy człowiek 
rozmawia tylko z pokusą, 
na pewno jej ulegnie. Jeśli 
natomiast potrafi na jej 
temat porozmawiać z Bo-
giem, na pewno odniesie 
nad nią zwycięstwo. Wielki 
Post to czas, w którym 
Kościół mobilizuje siły, by 
odnieść zwycięstwo nad 
współczesnymi pokusami. 
Sukces jednak zależy od 
mądrej decyzji każdego 
chrześcijanina, który potrafi 
zrezygnować z dobra 
łatwego i sięgnąć po dobro 
wielkie. 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. o godz. 5pm.   

W zasięgu pokusy

Sunday Reflection

Liturgia 
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 4 marca 2018 
r. o godz. 5pm. Serdecznie 
zapraszamy do udziału 
wszystkie dzieci. 

Zapraszam do uczest-
nictwa w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej, które są 
odprawiane w każdy piątek 
o godz. 7pm. Na zakończenie 
nabożeństwa będzie wys-
tawienie Najświętszego 
Sakramentu i chwila pry-
watnej adoracji zakończona 
błogosławieństwem Euchar-
ystycznym. W ramach nasze-
go przygotowania do Wiel-
kanocy śpiewamy również 
Gorzkie Żale bezpośrednio 
po Mszach św. niedzielnych. 
Przypominam i zachęcam 
do powstrzymywania się od 
potraw mięsnych w piątki 
Wielkiego Postu. W Wiel-
ki Piątek obowiązuje nas 
również post ilościowy (jeden 
posiłek do syta, a dwa lek-

nie. To są małe gesty, a jednak 
mające wielkie znaczenie, 
ponieważ praktycznie dzień 
po dniu przez czterdzieści dni 
dowodzą, że duch nasz jest 
faktycznie mocniejszy aniżeli 
ciało. Życzę każdemu z Was, 
aby Wielki Post był okresem 
zwycięstwa Waszego ducha 
nad ciałem. Bóg jest z nami!

Sunday Mass

Wielki Post – Drogi Krzyżowe

Rekolekcje (zamyślenia) 
są swoistą refleksją 
nad własnym życiem. 
Wiele osób je podejmuje 
zwłaszcza w okresie Wiel-
kiego Postu. Dla niektórych 
są czasem zmarnowanym. 
Czy wobec tego są one 
sensowne i wartościowe? 
Wiele mówi się o tym, iż 
współczesny człowiek nie 
ma czasu na pochylenie 
się w zadumie nad własną 
egzystencją. Jest to skut-
kiem szybkiego tempa 
życia, pogoni za pracą 
czy sukcesem. Nadto, 
człowiek być może lęka 
się spojrzeć w głąb siebie, 
by zrozumieć kim i jakim 
jest człowiekiem? Wygod-
niej jest brnąć do przodu 
bez stwarzania sobie nie-
potrzebnych wątpliwości. 
Rekolekcje w sensie religi-
jnym nazywane są dniami 
odnowy wewnętrznej. Ich 
sensem i istotą na drodze 
przemyśleń jest dotarcie 
do wad i zalet w życiu 
człowieka. Co więcej, do 
zrozumienia celu i sen-
su życia, podejmowania 
działań na rzecz innych, 
relacji z innymi ludźmi, 
stosunku do Boga. W re-
kolekcjach chodzi przede 
wszystkim o kształtowanie 
własnego charakteru na 
drodze przemian i nap-
rawy zaistniałych błędów. 
Nie dziwi zatem fakt, iż 
w Polsce istniał zwyczaj 
wzajemnego przebaczenia 
i pojednania w rodzinie 
przed spowiedzią św. Wza-
jemne słowo przepraszam 
stwarzało okazję nie tylko 
do wybaczenia i rozpoczęcia 

od nowa, ale nadto do 
budowania odświeżonej 
miłości i jedności we 
wspólnocie rodzinnej. Zw-
yczaj ten niestety odchodzi 
w zapomnienie. W okresie 
Wielkiego Postu odbywają 
się rekolekcje, które dla ka-
tolików są wewnętrznym, 
duchowym przygotowani-
em do godnego i religijnego 
przeżycia świąt wielkanoc-
nych. Wiele osób nawiedza 
kościoły, by tam zaczerpnąć 
duchowego pokrzepienia w 
zawiłościach współczesnej 
rzeczywistości. Nie można 
jednak ograniczyć re-
kolekcji tylko do czasu 
wielkopostnego, gdyż 
odbywają się one także 
okazjonalnie i o różnym 
czasie w ciągu roku. 
Oprócz wymiaru religi-
jnego, czas refleksji nad 
sobą podejmują także oso-
by, które zostają dotknięte 
różnymi życiowymi 
doświadczeniami o randze 
doznanej przykrości czy 
duchowego załamania. 
Celem rekolekcji w sen-
sie religijnym jest przede 
wszystkim pojednanie 
z Bogiem i ludźmi, szc-
zególnie najbliższymi 
w rodzinie, naprawienie 
wyrządzonych krzywd 
i powstanie z grzechów. 
Dokonuje się to oczywiście 
poprzez przemyślenia, które 
mają skutkować szczerą 
chęcią wyznania win i 
poprawy. Najpierw pow-
inno się to dokonać w relac-
jach międzyosobowych, 
a następnie z Bogiem w 
sakramencie pokuty. Chod-
zi o to, by człowiek jako 

istota religijna przez osob-
iste nawrócenie doszedł do 
zjednoczenia z Bogiem. To 
zjednoczenie w religii ka-
tolickiej następuje w sakra-
mencie Eucharystii, czyli 
Komunii św. Dopiero wtedy 
mówić można o faktycz-
nym zbliżeniu się do Boga i 
ludzi. Pytanie, czy one mają 
sens? Chyba jest zasadne 
w obliczu właściwego ro-
zumienia religijności, jak 
również chęci naprawienia 
relacji międzyosobowych. 
Wiele jest sytuacji 
życiowych, które niejed-
nokrotnie wymagają nap-
rawy. Wszystko zależy 
od dobrej woli człowieka. 
Wielki Post jest dodat-
kowym atutem podejmow-
ania tych działań dla osób 
religijnych, związanych 
przynależnością chociażby 
do Chrystusa przez chrzest 
św. Do postawy reflek-
sji i zadumy zachęcali już 
myśliciele starożytności, 
dla których najważniejsza 
była cnotliwość życia jako 
właściwa droga do godności 
i autorytetu. Człowiek jako 
istota duchowo-fizyczna 
zawsze ma przed soba 
perspektywę lepszego spo-
jrzenia w przyszłość, ale 
nie może się to dokonać 
bez indywidualnego 
zaangażowania w refleksję 
nad tym, co i jak jest obecne 
w życiu obecnym. Dlat-
ego, w życiu wielu osób 
podejmowane są rekole-
kcje z potrzeby serca i z 
pewnością mają one głęboki 
sens w ich życiu.

Children’s Liturgy

kie). Szczypta popiołu, która 
spadła na naszą głowę w 
Środę Popielcową jest znaki-
em wartości życia doczesne-
go. To co ma trwać wiecznie 
– musi być dziełem ducha. W 
ciągu czterdziestu dni Wielk-
iego Postu mamy udowodnić 
sobie i Bogu, że duch w nas 
jest mocniejszy, że duch 
potrafi odnieść zwycięstwo. 
Ograniczenie posiłków do 
trzech i to niepełnych ma 
pokazać nam, że nasz duch 
jest mocniejszy aniżeli ciało. 
Taki jest chrześcijański sens 
postu. Człowiek wobec sie-
bie i wspólnoty uzasadnia, że 
duch jego jest  mocniejszy, 
że jego ciało jest mu uległe. 
Każdy z nas robi lub powin-
ien zrobić dobre postanowie-

Lenten Retreat in the 
heart



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1660.50; Votive Can-
dles - £82.45; Papers - 
£10.29; Shop - £ 25.00 
and SCIAF - £5.00.

Stations of 
the Cross

Stations of the Cross 
will take place in St 
John’s at 6.30pm on 
Monday’s during Lent.

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

There  are Hospital Visit Request Cards available at the back of the church - and pens.

Please complete the card and hand it to a Pass Keeper 

Children’s 
Liturgy

Our Children’s Liturgy 
programme continues at 
the 9am Mass on Sun-
days.

Italian classes
Classes have recom-

menced on Saturdays 
from 4.15-6.15pm. All 
welcome - from begin-
ners to advanced.

Union of 
Catholic 
Mothers

Next Meeting Tuesday 
20th, an evening with Fr. 
Bogdan. All welcome.

Special 
collection

There be ONE special 
collection next weekend 
in aid of the the Sick and 
Retired Priest Fund and 
Catholic Education.

All bookings for the Church 
Hall, and rooms, should be 
made using the dedicated 
phone line:

07549 605007 
Preferably send 
a text - or leave 
a message 
on voicemail
Please remember to leave a 
name and phone number.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays, at 12 
noon. All welcome.

Faith Sharing
It is planned that the 

Faith Sharing House 
Groups will run as fol-
lows during Lent, which 
starts on Ash Wednesday 
(14th February).

Week 1 - beginning 
18th February, Faith 
Sharing meetings based 
on the readings for the 
Second Sunday of Lent.

Week 2 - beginning 
25th February, Faith 
Sharing meetings based 
on the readings for the 
Third Sunday of Lent.

Week 3- beginning 4th 
March, Faith Sharing 
meetings based on the 
readings for the Fourth 
Sunday of Lent.

This third meeting will 
be the final one of our 
short series  due to the 
Parish Mission which 
starts on the 5th Sunday 
of Lent - (Sunday 18th 
March).

Called to the 
Priesthood?

Applications are now 
invited from those men 
who feel they might have 
a vocation to diocesan 
priesthood. Just after 
Christmas, two seminar-
ians from our diocese, 
along with 13 others 
from across Scotland 
began the “Propaedeutic 
Period” in Salamanca. A 
third seminarian for Dun-
keld will hopefully join 
them after Easter. This 
means we now have six 
seminarians, one if them, 
Deacon Andrew Mar-
shall, will be ordained 
priest by Bishop Stephen 
at the end of June.

The Catholic Church 
in Scotland is now invit-
ing you to apply for Sem-
inary - please contact Fr 
Michael Carrie (Voca-
tions Director) for more 
details - 01382 539476.

Parish Census
We are keen to update our records of the 
parish and so a parish census will take 
place next Sunday, 18th February.

Pens will be available to enable you to 
complete the census card before the start 
of Mass.

As well as your name, address, phone 
number and you will be asked to include 
the names of all family members living at 
your address.

Completed cards may be handed to a 
passkeeper at the end of Mass.

If you know of another member of the 
parish who has been unable to attend - 
you may take a card to them, or complete 
it on their behalf - but then please ask 
them to sign it - authorising you to provide 
their information to the Church.

The information gathered will not be 
given to any other agency, and will be 
held securely by the parish priest and will 
be used only for prposes connected to the 
parish.

Italian Stations
Stations of the Cross 

will take place in St 
John’s on Saturdays at 
2pm, in Italian.

Keep in Touch
The Keep in Touch 

Group is planning a 
Candlelit Stations of the 
Cross during Lent - date 
to be confirmed.

 - MARCH 2018 -

PARISH 
MISSION  

18-24th March - the week
before Holy Week, 

an excellent opportunity to prepare 
for the celebration Easter

conducted by the Redemptorists 
from St Mary’s, Kinnoull 

led by Fr Gerard Mulligan C.Ss.R. 
and Fr Ronnie McAinsh C.Ss.R.
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SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

As we all strive to 
be more environmen-
tally aware, we should 
remember that we are 
helping our brothers and 
sisters across the world 
to live a life less affected 
by climate change and 
extreme weather.

Thanks to your gener-
osity, SCIAF will con-
tinue to help communi-
ties become resilient to 
environmental disasters.

Each of our individual 
actions add up to make 
huge changes. By tak-
ing action in our Church 
communities and as part 
of the SCIAF family, 
you’re joining a world-
wide movement of peo-
ple determined to protect 

God’s mercy transforms human hearts; it ena-
bles us, through the experience of a faithful 
love, to become merciful in turn. In an ever new 
miracle, divine mercy shines forth in our lives, 
inspiring each of us to love our neighbour and to 
devote ourselves to what the Church’s tradition 
calls the spiritual and corporal works of mercy.                                                                                                                     

Pope Francis, Message for Lent 2016

Parish 
Shop

Open after 
Sunday Mass

Books and 
Piety stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection
range 

the environment and all 
of God’s creation. Mak-
ing changes in our own 
lives to cut our carbon 
footprint sends a pow-
erful message that will 
inspire others. It creates 
a ripple effect, which 
over time, leads to big 
changes in attitudes and 
the way people behave 
across society. The first 
people to buy Fairtrade 
coffee probably never 
thought that one day 
they’d see it in every su-
permarket in the country. 
Cutting our carbon foot-
print also shows politi-
cians we’re serious about 
taking action to tackle 
climate change.

AFTERNOON FOR LIFE
Saturday 24th February

12.45pm- 4.20pm

Margaret Akers
Decriminalisation of Abortion

“The wrong choice for Scotland”

Clare McCullough
Founder and Director of the Good Counsel Network

“A hopeful view of the current abortion situation”

Emmet Dooley
Director of Education Outreach, SPUC Scotland

“How we can all support a culture of life”

SPUC Dundee
“What’s happening here and how you can help?”

hosted by Bishop Stephen Robson

To register, email mcgraw.clare@gmail.com
Crèche places available.

MICHAEL ELLACOT 

‘MY FAITH ON 
LAND AND SEA’ 

in Music and Song

OUR LADY OF LOURDES CHURCH 
STRUAN ROAD, LETHAM 

7pm, THURSDAY 8TH MARCH 
TICKETS £5 

PROCEEDS TO THE STRUAN ROAD 
COMMUNITY HALL

Caring for our 
Common Home


