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Easter Sunday
Year B

1st April 2018

“They killed Him, finally, hanging Him on a tree, only to have God raise Him up on the third day.” 
Teas after the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

Happy Easter - L-Għid it-tajjeb - Wesołego Alleluja! - Maligayang pasko ng pagkabuhay - Buona Pasqua  - 
Joyeuses Pâques - Христос воскрес - Χριστός ανέστη!  - Frohe Ostern- ùhuójié kuàilè - Veselé prežitie

Beannachtaí na Cásca - Paşte Fericit - Pasg Hapus - Boa Páscoa  - Mshilo Qom! Shariroith Qom!

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 I have risen, 
 and I am with you still, alleluia.
 You have laid your hand upon me, 
 alleluia.
 Too wonderful for me, 
 this knowledge, alleluia, alleluia.
Responsorial Psalm
 This day was made by the Lord;
 we rejoice and are glad.
Gospel Acclamation 
 Christ, our passover, 
	 has	been	sacrificed;
 let us celebrate the feast then 
 in the Lord. 

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Richard Wilkie, 
Margaret Crossan, Alan 
Cameron, Katie Hendry, 
Andrew Hendry, Antho-
ny Hendry, Keith Jo-
seph Cardinal O’Brien, 
the Mills, Gallagher and 
Dixon families, Judzas 
Burevicius, Aldonia Bu-
reviciene, Kestutis Za-
reckis, Judzas Zareckis, 
Kilna Astromskiene, 
Rhimundas Baltrusaitis, 
Dieudonne Ndzana and 
for all whose anniver-
saries 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)

DEATH DEFEATED!

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

“God did not make 
death” (Wis 1:13), “for 
God formed man to be im-
perishable; the image of 
His own nature He made 
him. But by the envy of 
the devil, death entered 
the world” (Wis 2:23-24). 
“The devil, the prince of 
death” made us his lifelong 
slaves by manipulating us 
through our fear of death 
(Heb 2:14-15). Thus, “sin 
reigned through death” 
(Rm 5:21).

After millennia of 
death’s tyranny over the 
human race, Jesus was con-
ceived and born into this 
world. Jesus called Him-
self “the Life” (Jn 11:25; 
14:6). Jesus was stronger 

than death. On several oc-
casions, He raised the dead 
(Mt 9:18ff; Lk 7:15; Jn 
11:44). He commanded His 
disciples to do the same 
(Mt 10:8). Then Satan con-
vulsed before the divine 
life of Jesus. Satan used us 
to put Life to death on the 
cross. The prince of death 
appeared to reign supreme.

On the third day, how-
ever, Jesus rose from the 
dead. “He has robbed death 
of its power” (2 Tm 1:10). 
All of Satan’s forces of 
death are routed. We who 
believe in Jesus can taunt 
death: “O death, where 
is your victory? O death, 
where is your sting?” (1 
Cor 15:55)

Fathers Gerry and Ronnie thank 
you all sincerely for the warm 

welcome and wonderful turn-out 
at the Parish Mission. 

Mgr Martin has invited us to return 
for a couple of days during Advent 
to prepare for Christmas and we 

look forward to seeing you then. In 
the meantime we continue to pray 

for you and your families. 

Please also pray for us.

Mgr Martin, 
Fr Bogdan,

Deacon Len and 
Deacon Krzysztof 

wish you all 
a Happy and 

Blessed Easter



Pusty futerał

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

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Każde	 uczestnictwo	 w	
pogrzebie	 jest	 godziną	
spotkania	 z	 tajemnicą	
śmierci.	 Im	 lepiej	 jest	
znany	 człowiek,	 którego	
ciało	 odprowadzamy	 na	
cmentarz,	 tym	 więcej	 ma	
nam on do powiedzenia na 
temat	życia	i	śmierci.	Małe	
dziecko	składane	do	grobu	
mówi	 o	 niespełnionym	
życiu,	 brutalnie	 przer-
wanym przez przemoc 
śmierci.	 Starzec	 mówi	 o	
krótkości	życia	i	jego	bole-
snych	 doświadczeniach.	
Matka,	 zostawiająca	 nad	
grobem	małe	dzieci,	mówi	
o	 okrucieństwie	 losu,	
który	nie	pozwala	miłości	
służyć	 tym,	 których	 ko-
cha.	Ciężko	chory	traktuje	
śmierć	 jako	 wyzwolenie	
z	 cierpienia.	 Umierający	
nagle, ze zdziwieniem od-
krywa	kruchość	doczesnej	
egzystencji. Wszyscy 
wskazują	 na	 śmierć	 jako	
na	 potężną	 moc,	 wobec	
której	 stoją	 bezradni.	 Czy	
człowiek	 faktycznie	 musi	
przegrywać	 ze	 śmiercią?	
Pytanie	 to	 nurtowało	
ludzkość	 od	 zarania	 dzie-
jów,	tak	jakby	na	dnie	ser-
ca	było	zakodowane	prag-
nienie	 nieśmiertelności.	
Wysiłki	 zmierzały	 w	 ki-
erunku	przedłużenia	życia.	
Medycyna	 od	 wieków	
zmaga	 się	 ze	 śmiercią.	
Potrafi	wprawdzie	w	wielu	
przypadkach	 przedłużyć	
życie	 doczesne	 o	 kilka,	
a	 nawet	 kilkadziesiąt	 lat,	
ale	 nie	 potrafi	 go	 ocalić.	
Ostatecznie	 musi	 uznać	
zwycięstwo	 śmierci.	 Dro-
ga	 przedłużania	 życia	 w	
wieczność	 nie	 istnieje.	
W	 tej	 sytuacji	 z	 pomocą	
przyszła	 człowiekowi	
nadzieja odrodzenia, na-
dzieja zmartwychwstania. 
W wielu religiach to prag-
nienie	 wyrażają	 różne	
mity. Skoro musimy 
umrzeć,	 to	 szukamy	
jakiejś	 szansy	 odrodze-
nia	 i	 wejścia	 w	 nowe	
życie.	 Chrześcijaństwo	
niesie	 światu	 nowinę	 o	
zmartwychwstaniu i jego 
pewność	ukrytą	w	wierze	w	
Chrystusa.	 Równocześnie	
ofiaruje	 konkretne	 środki	
gwarantujące	 udział	 w	
chwalebnym zmartwych-
wstaniu. To chrzest i Eu-
charystia.	 Już	 w	 drugim	

Sunday Reflection

wieku	 św.	 Ireneusz	
pisał,	 że	 „ciała	 nasze	
Eucharystią	karmione,	gdy	
zostaną	 w	 ziemi	 złożone	
i	 w	 niej	 się	 rozpadną	 w	
proch,	powstaną	znowu	w	
swoim	 czasie,	 gdy	 Słowo	
Boże	 obdarzy	 je	 zmart-
wychwstaniem	 na	 chwałę	
Boga	Ojca”.	Jest	to	piękne	
wyznanie wiary w organ-
iczny	związek	Eucharystii	
ze zmartwychwstaniem. 
W	 starożytnym	 Kościele	
wierni przyjmowali 
chrzest i pierwszy raz 
Komunię	 świętą	 w	 noc	 z	
Wielkiej	Soboty	na	Wielką	
Niedzielę.	Rozumieli	więc,	
że	wchodząc	do	wody	chr-
zcielnej, przez zanurzenie 
i	 wynurzenie,	 przeżywają	
razem z Chrystusem 
śmierć	 i	 zmartwychwst-
anie.	 Spożywając	 zaś	 Eu-
charystyczny	Chleb	i	pijąc	
Krew	Chrystusa,	 jednoczą	
się	z	Nim,	by	mieć	udział	
w Jego Zmartwych-
wstaniu.	 Kościół	 określił	
przykazanie, by wierni 
przystępowali	do	Komunii	
świętej	 w	 okresie	 wiel-
kanocnym.	 Dziś	 niewielu	
chrześcijan	 rozumie,	 że	
chcąc	 zmartwychwstać	
trzeba	ducha	i	ciało	karmić	
Chlebem	Pańskim.	Osłabła	
wiara w zmartwychwst-
anie	 i	 życie	 wieczne.	
Ciężkie	doczesne	myślenie	
zasłoniło	 horyzonty	
widzenia	 nowego	 świata.	
Jakże	 ubogie	 i	 puste	 są	
święta	 Wielkiej	 Niedzieli	
bez	 możliwości	 spożycia	
Eucharystii. Zostaje ty-
lko sama oprawa i to co 
jest drugoplanowe. To tak 
jakby	 ktoś	 przechowywał	
futerał,	 nie	 mając	 skr-
zypiec	i	nie	mogąc	na	nich	
grać.	 Wielu	 jest	 obecnie	
takich	 chrześcijan.	 Tym	
bardziej potrzeba, by ci, 
którzy	wierzą	 i	 z	 radością	
liczą	 się	 z	 czekającym	
ich zmartwychwstaniem, 
w	 Święta	 Wielkanocne	
przez spotkanie z Jezusem 
zmartwychwstałym	 za-
grali	cudowną	pieśń,	która	
jest	 w	 stanie	 oczarować	
cale stworzenie. 

Poniedziałek 
Wielkanocny
W	 ten	 dzień	 po	 Zmart-

wychwstaniu	 Pańskim,	
będącym	 niejako	 blaskiem	
zwycięstwa	 Zbawiciela	
nad	 grzechem	 i	 śmiercią,	
jesteśmy	 świadkami	
jednego z najbardziej 
poruszających	 spotkań	
Zmartwychwstałego	 Pana	
z uczniami. Podobnie jak 
podczas	 swej	Męki,	Chrys-
tus	 będzie	 uczył	 swych	
przyjaciół	 najgłębszych	
tajemnic swego Serca. Jak 
zbawiciel	 zapowiedział,	
Jego	 Męka	 stała	 się	 wiel-
kim szokiem i zgorszeniem 
dla	uczniów,	dwóch	spośród	
nich,	 którzy	 udawali	 się	
w	 podróż	 do	 Emaus,	 nie	
stanowiło	 bynajmniej	
wyjątku.	 Oczywiście	 wier-
zyli oni w Chrystusa, jed-
nak ich wiara nadal daleka 
była	 od	 doskonałości.	 Ich	
serca	 były	 tak	 przywiązane	
do	 światowej	 chwały,	 że	
nie	 mogli	 zaakceptować	
tajemnicy	 Krzyża.	 Dlat-
ego Zbawiciel gani ich 
łagodnie	 i	 w	 sposób	 pełen	
miłości:	 „O,	 nierozumni,	
jak	nieskore	są	wasze	serca	
do wierzenia we wszystko, 
co powiedzieli prorocy!” 
(Łk	 24,	 23).	 Chrystus	 na-
zywa ich nierozumnymi, 
ponieważ	 nie	 wierzyli	
świadectwu	 wiarygodnych	
świadków,	 są	 leniwego	
serca,	 ponieważ	 ich	 serca	

obciążone	 są	 doczesnymi	
troskami. Jednak Pan Jezus 
widzi	w	nich	tlącą	się	wiarę,	
która	 może	 być	 doprowad-
zona	do	doskonałości,	więc	
ich	 poucza:	 „Czyż	Mesjasz	
nie	 miał	 tego	 cierpieć,	 aby	
wejść	 do	 swej	 chwały?”	
Dla naszego zbawienia 
konieczne	 było,	 by	 Chrys-
tus	 został	 wywyższony	
na	 Krzyżu.	 W	 ten	 sposób	
zmazał	 nieposłuszeństwo	
grzechu pierwszych rod-
ziców	 i	 współdziałał	 w	
wypełnieniu	 wszystkiego,	
co	 Bóg	 obiecał.	 My	 także	
jesteśmy	 wszczepieni	 w	
podobieństwo	 Chrystu-
sowej	śmierci	i	zmartwych-
wstania przez sakrament 
chrztu	 świętego.	 Dlatego	
nasze	 krzyże,	 nasze	 codzi-
enne	 cierpienia	 zyskują	
wartość	 wieczną.	 Tak	
więc,	 rozpoczynając	 ten	
święty	 okres,	miejmy	 zaw-
sze przed oczyma naszego 
Zmartwychwstałego	 Zba-
wiciela.	 Jego	 chwała,	 Jego	
nieśmiertelność,	 staną	 się	
również	 naszym	 udziałem,	
jeśli	tylko	pozostaniemy	Mu	
wierni,	 również	 w	 naszych	
cierpieniach i trudach 
życia.	 Błagajmy	 więc	 Tę,	
która	 stała	 u	 stóp	 Krzyża,	
którą	 Zbawiciel	 pozostawił	
nam	 jako	Matkę	 zwłaszcza	
w naszych cierpieniach, 
byśmy	 za	 Jej	 wstawien-
nictwem	 mogli	 cieszyć	 się	
kiedyś	chwałą	 i	szczęściem	
życia	wiecznego	w	niebie.	

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	uc-
zestnictwa	we	Mszy	św.	o	
godz. 5pm. 

Niedziela 
Wielkanocna 
Msza	 św.	 „Rezurekcyj-

na” po polsku o godz. 7pm, 
oraz	 druga	 Msza	 świąteczna	
w	 języku	 polskim	 o	 godz.	
12:30pm.

Wesołego 
Alleluja!!!

Drodzy Rodacy wraz z 
przybyłymi	Gośćmi!
Na	 ten	 jakże	 radosny	

czas Zmartwychwstania 
naszego	Pana	i	zwycięstwa	
Życia	nad	Śmiercią	życzę	
Wam wraz z Monsiniorem 
Martinem, Diakonami: Le-
nem i Krzysztofem, wielu 
Bożych	 łask	 od	 Chrys-
tusa	 Zmartwychwstałego,	
a	 szczególnie	 głębokiej	
wiary,	 która	 niech	
kształtuje	 Wasze	 codzi-
enne	 życie,	 jak	 również	
waszych	 najbliższych.	
Życzymy	Wam	 tej	 wiary,	
którą	 będziecie	 innych	
pociągać	 do	 Boga	 w	 tym	
zlaicyzowanym	 świecie	 i	
pogańskim	kraju	w	którym	
przychodzi	nam	żyć	tu	na	
emigracji. I wreszcie tej 
wiary,	która	pozwoli	Wam	
kiedyś	 Zmartwychwstać	
i	 cieszyć	 się	 Bogiem	 w	
wieczności.	 Śląc	 Wam	 te		
życzenia	 chcemy	 byście	
byli mocni faktem Zmart-
wychwstania i dawali temu 
świadectwo	wszędzie	tam,	
gdzie	 żyjecie	 i	 pracu-
jecie,	 ale	 także	 każdej	
Niedzieli	 uczestnicząc	we	
Mszy	 świętej,	 która	 jest	
Pamiątką	 Zmartwych-
wstania Chrystusa. Niech 
Zmartwychwstały	 Je-
zus,	 Zwycięzca	 grzechu	 i	
śmierci	 darzy	 Was	 swoją	
miłością,	 a	 Wy	 odpowi-
adajcie	 na	 tę	 Miłość	
dobrocią	 serca,	 radością	
życia,	 codziennym	 prze-
baczeniem	 i	 modlitwą.	
„To	znów	Wszechmogący	
Panie, czcimy Twoje 
zmartwychwstanie!” Ra-
dosnego	świętowania!	

Zapisy do Scholi 
Dziecięcej
Nasza	 Schola	 Dziecięca	

w	 dalszym	 ciągu	 poszuku-
je	 dzieci,	 które	 chciałyby	
wielbić	 Pana	 Boga	 swoim	
śpiewem.	Dlatego	 serdeczne	
zaproszenie	 do	 rodziców	 by	
zapisywali swoje pociechy 
do	 tej	 dziecięcej	 grupy,	
aby	 móc	 ubogacać	 naszą	
liturgię	 podczas	 Mszy	 św.	
dziecięcych	 i	 jednocześnie	
rozwijać	 swoje	 talenty	
muzyczne. Spotkania Scholii 
odbywają	 się	 w	 czwartki	 o	
godz.	 7:00pm	 w	 kościele.	
Wszystkich	 chętnych	 pros-
imy	o	kontakt	z	Panią	Magdą	
Dubanowską	 dzwoniąc:	
07821 826556.

 
Wielkopostna 
Jałmużna

Prosimy o przynosze-
nie	 małych	 pudełeczek	
„wee	 boxes”,	 w	 które	

napełnialiśmy	naszymi	ofiar-
ami	na	Kambodżę	w	ramach	
naszej	 jałmużny	wielkopost-
nej.	 Pudełeczka	 można	
składać	przed/po	Mszy	św.	w	
zakrystii	lub	bezpośrednio	do	
ks.	Bogdana.	Dziękujemy	za	
wszystkie	ofiary!

Poniedziałek 
Wielkanocny
W	 drugi	 dzień	 Świąt	

Wielkanocnych zapraszamy 
również	do	uczestnictwa	we	
Mszy	św.	po	polsku	o	godz.	
12pm. 

Liturgia 
dziecięca
W	 każdą	 pierwszą	

niedzielę	miesiąca	 jest	 litur-
gia	 Mszy	 św.	 dla	 dzieci.	
Najbliższa	 Msza	 św.	 dla	
dzieci	 będzie	 8	 kwietnia	
2018 r. o godz. 5pm. Serdec-
znie	 zapraszamy	 do	 udziału	
wszystkie dzieci. 



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1636,81; Votive Can-
dles - £12.23; Papers - 
£15.29;  Church Shop - 
£40 and SCIAF £50.

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 Lit-
urgy will take a break 
until Sunday 22nd April. 
Thanks to all who have 
contributed to this impor-
tant ministry

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meeting 3rd April 
we wish you all a Happy 
Easter.

Lunch Club
The Lunch Club will 

take a break now, un-
til Monday 16th April. 
Thanks to all who have 
supported us - Happy 
Easter

Italian 
Association

Bingo Tea in aid of 
Mukuru Street Chil-
dren, Mary’s Meals and 
club funds on Monday 
9th April eyes down 
at 7.30pm, St John’s 
Church Hall. Tickets £1 
from members.

Italian classes continue 
after Easter on Saturdays 
from 4.15-6.15pm. 

Parish 
Shop
Open after  

Sunday Mass

Books and 
Piety stall

Parish 
Library

Borrow from our 
extensive collection 

Dunkeld 
News

The new edition of 
Bishop Stephen Rob-
son’s newsletter is avail-
able today at all Masses  
- news from our parishes, 
schools and youth.

Please take a copy - 
there is no charge.

Bingo Tea
Joan and the Girls 

Bingo Tea, St. John’s 
Church Hall, Melville 
Street, Perth on Monday, 
16th April. Eyes down 
7.30pm.  Ticket £1.00. Thank you

Thank you to mem-
bers of the Keep in 
Touch Group and all 
who helped prepare our 
celebrations marking the 
Feastdays of St Patrick 
and St Joseph, as well as 
the recent Candlelit Sta-
tions of the Cross.

Thank you
The KIT group would 

like to thank everyone 
who came along to the

Candlelit Stations of 
the Cross and also sup-
ported the celebration of 
the Feastdays of St. Pat-
rick and St Joseph.  It is 
greatly appreciated.

St Patrick’s 
Night Disco

Thanks to all who at-
tended the evening.  It 
was a great success and 
the St Vincent De Paul 
Society of St John’s 
much appreciates the 
generous donation of 
£200 from the proceeds 
of the night.

Eucharistic 
Ministers’ and 
Readers’ Rota

The new Rota is now 
available in the Sacristy 
and can be picked up af-
ter Mass.

Craft Fair
Saturday 7th April, 

11am-2.30pm - in aid 
of Alzheimer Research 
(UK).

A blessing for all those taking part in last Saturday’s Extreme Way of the Cross



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

SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

Please return your WEE BOXES to 
Mass on Holy Thursday.

If you want to honour the body of 
Christ, do not scorn it when it is naked; 
do not honour the Eucharistic Christ 
with silk vestments, and then, leaving 
the church, neglect the other Christ suf-
fering from cold and nakedness.

Saint John Chrysostom  

MASS OF CHRISM 
in ST ANDREW’S CATHEDRAL DUNDEE


