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2nd Sunday of Lent
Year B

25th February 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“A cloud came, overshadowing them, and out of the cloud a voice: 
‘This is My Son, My Beloved. Listen to Him.’ “ —Mark 9:7

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Of you my heart has spoken: 
 Seek his face. 
 It is your face, O Lord, that I seek;
 hide not your face from me.
Responsorial Psalm
 I will walk 
 in the presence of the Lord 
 in the land of the living.
Gospel Acclamation 
 From the bright cloud 
 the Father’s voice was heard:
 ‘This is my Son, the Beloved. 
 Listen to him.’

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Stephen Meth-
ven, Alan Cameron, John 
Williamson, Alexander 
and Mary Burns, Bill 
Pearson, Jessie Harper, 
Mary O’Donnell, Ronald 
Martin Porter and Jordan 
Kelly and Marie Scott 
and for all whose anni-
versaries occur 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)

“HE LOVES ME. HE LOVES ME NOT. HE LOVES ME...”

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

God is for us - (Rm 
8:31). He “did not 
spare His own Son 

but handed Him over for 
the sake of us all” (Rm 
8:32). After that, will He 
not “grant us all things 
besides?” (Rm 8:32) God 
couldn’t love us more. He 
loves us unconditionally, 
sacrificially, infinitely, 
perfectly, and eternally.

Nevertheless, God does 
things and allows things in 
our lives which we can’t 
understand. Although this 
should make us question 
our powers of understand-
ing, we are instead tempt-
ed to question God’s love.

To dispel all doubts 
about His love, the Lord 
does not necessarily ex-
plain in detail why things 
are the way they are. 
Rather, He speaks to us 

of His cross. He does not 
always explain why we 
suffer but rather that He 
suffered and died for love 
of us. Jesus joined human-
ity in its sufferings. Jesus 
is Emmanuel, that is, “God 

with us” in suffering (see 
Mt 1:23).

To learn the lessons of 
love in the midst of suf-
fering, we must listen to 
Jesus when He speaks of 
the cross (see Mk 9:7). 

This is a difficult subject 
for us. However, it is Je-
sus’ favourite subject, and 
because Jesus is our trans-
figured Lord and God, we 
listen to Him.

Stations of 
the Cross

6.30pm, on Mondays 
during Lent

in St John’s Church
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W y k ł a d n i k i e m 
religijności człowieka 
jest głębia jego mod-
litwy oraz zdolność do 
składania Bogu ofiary. O 
tym przypomina Kościół 
na początku Wielkiego 
Postu. Ewangelia prowadzi 
nas na górę Tabor, byśmy 
mogli przeżyć tajemnicę 
przemienienia. Dokonało 
się ono, jak to wyraźnie 
zaznacza św. Łukasz, w 
modlitwie. Nic tak nie prze-
mienia człowieka jak mod-
litwa, czyli bezpośrednie 
podłączenie serca do Boga. 
Chodzi o podłączenie serca 
tak, jak podłącza się żarówkę 
do elektrycznego prądu. 
Boża energia płynie przez 
nie, zamieniając się albo w 
światło, i wówczas serce 
promieniuje szczęściem, 
albo w ciepło, i wówczas 
serce się spala, nierzadko 
w sposób bardzo bolesny 
(modlitwa w Getsemani). W 
modlitwie tym, który działa, 
jest przede wszystkim Bóg. 
To Jego energia przemienia 
człowieka. Ofiara natomiast 
to przede wszystkim dzieło 
człowieka. Polega ona na 
decyzji, która zmierza do 
rezygnacji z dobra na rzecz 
większego dobra. Dobro 
posiadane cenimy jednak 
zawsze znacznie więcej 
niż dobro, które możemy 
otrzymać. To, które mamy, 
jest nasze, a obiecane do nas 
jeszcze nie należy. Otóż w 
ofierze człowiek jest w st-
anie dla Boga zrezygnować 
nawet z największych i 
najbardziej umiłowanych 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Ofiara

Way of the Cross

Children’s Liturgy

dóbr, jakie posiada. W tym 
geście bowiem wyraża 
dwie uznawane przez sie-
bie prawdy. Pierwsza, że 
Boga kocha ponad wszyst-
ko; druga że stać go na 
oddanie nawet najbardziej 
uszczęśliwiającego go do-
bra. Rzecz jasna, że ofiara 
musi być Bogu miła, a jest 
taką wyłącznie wówczas, 
gdy się zgadza z Jego wolą. 
Można nawet zaryzykować 
twierdzenie, że o wierze 
człowieka świadczy nie 
tylko jego modlitwa, bo 
w niej łatwo o złudzenie, 
lecz właśnie gotowość 
do złożenia ofiary. Ofiara 
właściwie pojęta nigdy 
nie jest stratą. Zawsze w 
niej człowiek tysiące razy 
więcej zyskuje, niż traci. 
To jest tajemnica ofiary. 
Jakże często ci, którzy w 
duchu ofiary zdołali przyjąć 
utratę swoich najbliższych 
– męża, żony, dziecka, 
po miesiącach, a czasem 
latach, dochodzą do wni-
osku, że ta utrata była dla 
nich błogosławiona. Ofiara 
oto drugie pojęcie zawarte 
w świadomości człowieka 
naszego wieku. Jej mie-
jsce zajęło pojęcie „straty”. 
Tymczasem pojęcie ofi-
ary stanowi drugą pieczęć 
zamykającą Biblię. Kto go 
nie rozumie, kto nie umie 
składać Bogu ofiary, ten 
nigdy nic z Pisma Świętego 
nie zrozumie. Jeśli stwierd-
zi, że coś rozumie, to tylko 
mu się wydaje, że rozumie. 
Jakże wielką wartością w 
oczach Boga musi być ofi-

Liturgia 
dziecięca

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

Wielki 
Post – Drogi 
Krzyżowe

Zapraszam do uczest-
nictwa w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej, które 
są odprawiane w każdy 
piątek o godz. 7:00pm. Na 
zakończenie nabożeństwa 
będzie wystawienie 
Najświętszego Sakra-
mentu i chwila prywat-
nej adoracji zakończona 
błogosławieństwem Eu-
charystycznym. W ramach 
naszego przygotowania 
do Wielkanocy śpiewamy 
również Gorzkie Żale 
bezpośrednio po Mszach 
św. niedzielnych. Przypom-
inam i zachęcam do pow-
strzymywania się od potraw 
mięsnych w piątki Wielk-
iego Postu. W Wielki Piątek 
obowiązuje nas również 
post ilościowy (jeden 
posiłek do syta, a dwa lekk-
ie). Szczypta popiołu, która 
spadła na naszą głowę w 
Środę Popielcową jest znak-
iem wartości życia doczes-
nego. To co ma trwać wiec-
znie – musi być dziełem 
ducha. W ciągu czterdzi-
estu dni Wielkiego Postu 
mamy udowodnić sobie i 
Bogu, że duch w nas jest 
mocniejszy, że duch potrafi 
odnieść zwycięstwo. Ogran-
iczenie posiłków do trzech 
i to niepełnych ma pokazać 
nam, że nasz duch jest moc-
niejszy aniżeli ciało. Taki 
jest chrześcijański sens pos-
tu. Człowiek wobec siebie 
i wspólnoty uzasadnia, że 
duch jego jest  mocniejszy, 
że jego ciało jest mu uległe. 
Każdy z nas robi lub powin-
ien zrobić dobre postanow-
ienie. To są małe gesty, 
a jednak mające wielkie 
znaczenie, ponieważ prak-
tycznie 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!

Wartość 
rekolekcji

Rozpoczynający się w 
Środę Popielcową Wielki 
Post, to w Kościele ka-
tolickim czterdziestodniowy 
okres pokuty i nawrócenia. To 
czas szczególny, poświęcony 
na modlitwę, refleksję, 
zbliżenie się do Pana Boga. 
Czas, kiedy trzeba na chwilę 
zatrzymać się, wyciszyć i 
zamyślić przede wszystkim 
nad sobą i swoimi relacjami 
z Bogiem. Ale jak to uczynić 
w tym pędzie życia, który po-
rywa chyba każdego z nas? 
Takim swoistym przystank-
iem są rekolekcje. Dobrze 
przeżyte są pustynią, gdzie 
jest cisza i spokój, potrzebną 
do tego, aby wsłuchać się 
w siebie, są powrotem do 
źródeł, do Chrystusa. Sens 
rekolekcji najpełniej oddają 
słowa Jezusa: „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię”. 
- Nawracać się, to znaczy 
zmieniać na nowo swoje 
myślenie, a co za tym idzie 
postępowanie. Nasze życie 
powinniśmy przeżywać 
w łączności z Bogiem, 
winniśmy naśladować w 
nim Chrystusa, słuchać Jego 
Ewangelii. On wskazuje 
nam właściwą drogę, którą 
powinniśmy iść. By móc na 
nowo na nią wejść, trzeba na-
jpierw skonfrontować to, co 
ma miejsce w naszym życiu 
z nauczaniem Chrystusa. 
Taką możliwość dają nam 
nauki rekolekcyjne. Równie 
ważna jest charakterystyczna 
dla tego okresu w roku litur-
gicznym Kościoła atmosfera 
wyciszenia. Musimy zwolnić 
tempo życia, ponieważ w 
tym zabieganiu, natłoku 
spraw codziennych, często 
nie dopuszczamy do siebie 
głębszej refleksji, nie zastan-
awiamy się, po co żyjemy, 
jaki jest sens tego wszystkie-
go, co robimy, co jest w życiu 
najważniejsze. Rekolekcje 
wielkopostne pozwalają nam 
choć na chwilę zatrzymać się 
i pogłębić swoją wiarę. - A ta 
rodzi się ze słuchania Słowa 
Bożego. Pogłębiając wiarę 
poprzez uczestnictwo w le-
kcjach duchowych, stajemy 
się coraz bardziej ufni wobec 
Bogu. - Kiedy całkowicie 
zawierzymy Panu Bogu, 
wówczas odkryjemy jak 
bardzo nas kocha. Rekolekcje 
są po to, żebyśmy zrozumieli, 
że nie jesteśmy sami, że do-
bro jest silniejsze od zła i że 
potrafimy czynić dobro. 

ara, skoro zgodził się na to, 
by Jego umiłowany Syn taką 
Ofiarę złożył sam z siebie na 
Golgocie. Ofiary trzeba się 
uczyć, a jest to bardzo trudna 
umiejętność. Ten, kto umie 
ją składać, wędruje drogą 
niezwykłego ubogacenia. 
Nurt współczesnego świata 
płynie jednak w odwrotnym 
kierunku. Wszystko zmi-
erza do roztoczenia przed 
ludźmi mirażu możliwości 
życia bez ofiary. Jest to 
jazda wygodną autostradą, 
która prowadzi donikąd. 
Sama przyjemność jazdy 
jest jej celem. Czy jed-
nak warto stracić życie dla 
samej przyjemności życia? 
A co mogą powiedzieć ci, 
których życie nie ma nic 
wspólnego z przyjemnością 
– chorzy, kalecy, obciążeni 
odpowiedzialnością za in-
nych. Nic też dziwnego, 
że właśnie oni łatwiej 
uczą się składania ofiar , 
niż ci pędzący wygodną 
autostradą. Czas od Środy 
Popielcowej to wezwanie 
do udoskonalenia naszych 
umiejętności składania 
ofiary. Bez nich bowiem 
wejście w Wielki Piątek pod 
krzyż Syna Bożego będzie 
tylko turystyczną wyciecz-
ka na Golgotę. Warto wtedy 
wziąć aparat fotograficzny, 
by zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie między skazańcami. 
Serce bowiem niezdolne 
do składania ofiary, nic z 
bogactwa Kalwarii nie skor-
zysta. 

2018 Rekolekcje 
Wielkopostne

W tym roku rekolekcje 
wielkopostne dla polskiej 
wspólnoty odbędą się w 
dniach od 11 – 14 marca. 
Wszystkie spotkania będą 
wieczorem o godz. 7pm. 
Rekolekcji wygłosi Fr 
Bartłomiej Parys SVD, z 
zakonu Ojców Werbistów 
pracujący obecnie w May-
nooth, Irlandia. Bardzo 
proszę o zaplanowanie sobie 
tych wieczorów by można 
było uczestniczyć w tym 
ważnym przygotowaniu 
do Świąt Wielkanocnych. 
Rekolekcje zakończymy 
spowiedzią przedświąteczną 
w ostatnim dniu rekolekcji. 

Pragniesz odkryć co Jezus dzisiaj mówi do 
Ciebie, w czym chce Ciebie umocnić, w czym 
upomnieć lub przed czym przestrzec. Przyjdź i 

weź udział w cotygodniowym studiowaniu Pisma 
Świętego. Grupa „Słowo Życia” spotyka się na 
wspólnym rozważaniu Słowa Bożego w każdą 
sobotę o godz. 10:45am w salce katechetycznej 

(obok holu parafialnego) St. John the Baptist’s Par-
ish. Kontakt: Dk. Krzysztof Jabłoński.

Lenten Retreat
Bible Study



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £ 1515.17; Votive Can-
dles - £112.02; Papers 
- £1; Shop - £18.28 and 
SCIAF - £20.

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 

Catholic 
Papers

Catholic newspapers, 
the Scottish Catholic Ob-
server, Catholic Herald, 
Catholic Times etc are 
available in the church 
porch - please take cop-
ies and share them with 
the wider community.

Children’s 
Liturgy

Our Children’s Liturgy 
programme continues at 
the 9am Mass on Sun-
days. Please encourage 
your children to colour 
in the part of the stained 
glass window we gave 
them, each time they do 
a good deed during Lent 
- to be returned on Palm 
Sunday

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meeting 6th 
March. Mass then Sta-
tions of the Cross, fol-
lowed by Business meet-
ing, plus nominations for 
Lourdes and committee.

Special 
collection

There will be ONE spe-
cial collection this week-
end in aid of the the Sick 
& 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
Faith Sharing House 

Groups continue to run 
as follows during 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.

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
Thank you for helping to complete our 

updated list of parishioners. If you did not 
get a card last week - you will find one at 
the back of the church.

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 purposes connected to 
the parish.

Italian Stations 
of the Cross

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

KEEP IN TOUCH GROUP INVITE YOU TO
 

Candlelit 
Stations
of the Cross

7pm 
Thursday 15th March 

St John's RC Church
Melville Street, Perth

Beginning 
Experience

The Beginning Ex-
perience are holding a 
residential weekend for 
those who find them-
selves suffering bereave-
ment through divorce, 
separation or widow-
hood. The weekend will 
take place from 23rd to 
25th March 2018 at St. 
Mary’s Kinnoull, Perth. 
For details contact: Ros 
on 0131 669 0003 or e-
mail: rcm2524@yahoo.
co.uk Completed Appli-
cations must be returned 
by Friday 9th March 
2018.

Thank you
Margaret and mem-

bers of Perth Stroke Club 
would like to thank eve-
ryone who supported us 
at our recent Bingo Tea.
Thank you for all your 
donations and for all 
your help on the night 
.We raised the magnifi-
cent sum of £1095.20p.

Quiz Night
St John’s Academy 

Quiz Night - Friday 9th 
March - 7.30pm - St 
John’s Church Hall. En-
try - £5 per team of 6 
(max) - tickets on sale at 
the school office

Italian classes
Italian classes have 

recommenced on Satur-
days from 4.15-6.15pm. 
All welcome - from be-
ginners to advanced.
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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 

Justice 
and Peace
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

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.

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

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.

OUR 
LADY’S 

UNION OF 
CATHOLIC 
MOTHERS 

DAFFODIL 
TEA 

Parish rooms  at 
Our Lady’s 
11am-1pm, 

Saturday 10th 
March

Entrance fee 
is £2

Usual stalls - gifts 
for Mothers’ Day,
Guess the weight 

of the Simnel 
Cake...


