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3rd Sunday of Lent
Year B

4th March 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“Jesus would not trust Himself to them because He knew them all. He needed no one to give Him testi-
mony about human nature. He was well aware of what was in man’s heart.” —John 2:24-25

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 My eyes are always on the Lord,
 for he rescues my feet from the snare.  
 Turn to me and have mercy on me, 
 for I am alone and poor.

Responsorial Psalm
 You, Lord, 
 have the message of eternal life.

Gospel Acclamation 
 I am the resurrection and the life,   
 says the Lord,
 whoever believes in me will never die.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Eddie Mc-
Carron, Stephen Gamble, 
Linda O’Donnell, Jimmy 
Reid, Willie Muldownie, 
Petro Senyszak, Terry 
Mckay, Barry McNeela, 
James Campbell-Ross, 
Sarah Campbell-Ross 
and Marian Campbell-
Ross and for all whose 
anniversaries 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)

WHATEVER HAPPENED TO THE TEN COMMANDMENTS?

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Someone told me that 
the Ten Command-
ments have never 

been more disobeyed in 
the history of the human 
race than they are right 
now. Anytime we put 
something or someone 
ahead of God, we break 
the first of the Ten Com-
mandments and fall into 
the sin of idolatry (see Ex 
20:3). Regarding the sec-
ond commandment, we 
constantly broadcast tak-
ing God’s name in vain 
for millions to hear this 
sin (see Ex 20:7). Do we 
keep holy the Sabbath and 
the Lord’s Day? (Ex 20:8) 
Do few people work on 
Sunday? Do we celebrate 
Jesus’ resurrection each 
Sunday, or is Sunday a 

day for the false gods of 
self, money, pleasure, and 
sports?

Are parents being more 
honoured than they used 
to be? (see Ex 20:12) Do 

your children obey you 
better than you obeyed 
your parents? In one year 
in the Scotland alone, we 
kill around 33 babies a 
day through surgical and 

chemical abortions, yet 
the Lord forbids us to kill 
(see Ex 20:13). Are adul-
tery and fornication things 
of the past? (see Ex 20:14) 
Is almost everyone a vir-
gin when he or she gets 
married? Is it rare for a 
married person to cheat 
on his or her spouse? Do 
divorced people fall into 
sexual sin? Do we need 
less police, locks, and se-
curity because there is less 
stealing than there used to 
be? (see Ex 20:15) Does 
anyone bear false witness 
in court, on the job, in con-
versation, or on TV? (see 
Ex 20:16) Are we being 
taught not to covet, or are 
we taught to get what we 
want even if we have to 
sin? (Ex 20:17)

Stations of 
the Cross

6.30pm, on Mondays 
during Lent

in St John’s Church

 Rescript: In accord with the Code of Canon Law, I hereby grant 
the Imprimatur (“Permission to Publish”) for One Bread, One 
Body covering the period from February 1, 2018 through March 
31, 2018.†Most Reverend Joseph R. Binzer, Auxiliary Bishop, 
Vicar General of the Archdiocese of Cincinnati, May 10, 2017.
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Niewielu ludzi rozumie, 
że szacunek dla prawa jest 
gwarancją ich wolności. 
Najczęściej w prawie 
widzą zagrożenie dla swej 
wolności, jej ograniczenie. 
Ubóstwienie wolności 
jest równie groźne, jak 
ubóstwienie prawa. Jedno 
i drugie niszczy człowieka. 
Wolność bez ograniczeń 
jest jak samochód w biegu, 
w którym zwiódł układ 
sterowniczy. Kierowca jest 
zdany na łaskę losu. Nie 
potrafi obliczyć żadnych 
skutków swej jazdy, z 
reguły też tak uszkod-
zonym samochodem nie 
zajedzie zbyt daleko. Wy-
padek jest nieunikniony. 
Dziś odwoływanie się do 
wolności jest tak częste, iż 
staje się prawie śmieszne. 
W imię wolności dziecku 
wolno uderzyć matkę lub 
ojca, uczniowi wolno jeść 
w czasie lekcji, studentowi 
wolno przerwać na kilka 
lat studia, małżonkowi 
wolno zdradzić żonę, a 
więźniowi wolno domagać 
się telewizora czy kom-
putera w celi. Wolność to 
bożek naszego wieku. Nikt 
jednak nie chce powiedzieć 
głośno, że tak rozumiana 
wolność – czynienie tego, 
co mi się podoba – byłaby 
możliwa wyłącznie wówc-
zas, gdyby na obszarze stu 
kilometrów kwadratowych 
żył tylko jeden człowiek. 
Z tą chwilą bowiem, gdy 
obok niego pojawi się 
drugi, mając takie samo 
pojęcie wolności, w wielu 
sytuacjach ich dążenia 
będą kolidować z sobą. 
Wolność jednego ogran-
iczy wolność drugiego, a 
wówczas trudno już mówić 
o wolności. Im więcej lud-
zi zamieszka na jednym 
kilometrze kwadratowym, 
tym większe będzie ogran-
iczenie wolności każdego 
z nich. Łatwo to można 
obserwować w ciasnych 
mieszkaniach, gdzie 
maleńki metraż wytycza 
granice świata dla kilku, 
czasem kilkunastu ludzi. 
Jakże bardzo jest ogran-
iczona wolność każdego 
z nich, gdy dwadzieścia 
cztery godziny na dobę 
muszą się liczyć z 
domownikami i sąsiadami. 
Chcąc do maksimum 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Prawo i wolność

Way of the Cross

Children’s Liturgy

ocalić i wykorzystać 
wolność każdego, muszą 
określić prawa. One są 
nieodzowne dla normal-
nego funkcjonowania całej 
społeczności. Nie zawsze 
są to prawa pisane, ale one 
są. Im doskonalej są za-
chowywane, tym pełniej 
ludzie mogą wykorzystać 
swoją wolność. W pew-
nym momencie sami 
odkrywają, że umiejętność 
doskonalenia prawa i 
doskonalenia jego zach-
owania jest wykładnikiem 
ich wolności. To, że 
mogą dobrowolnie prawo 
określać i dobrowolnie 
je zachować, stanowi o 
ich wielkości. To w tym 
kontekście należy dostrzec 
wartość dekalogu. Bóg 
darząc nas wolnością, a 
równocześnie łącząc we 
wspólnotę życia, jako nasz 
Stwórca, musiał określić 
prawa, by zagwarantować 
nam właściwe wykor-
zystanie wolności. Gdy-
by nasza wolność była 
mądra, to każdego dnia 
dziękowalibyśmy Bogu 
za dar Jego prawa i 
czynilibyśmy wysiłki, by 
to Jego prawo możliwie 
doskonale zachować. 
Niestety, nasza głupota 
ciągle widzi w prawie 
nieszczęście, ograniczenie, 
przeszkodę w wykorzys-
taniu pełni wolności. Stąd 
też raz po raz podejmu-
jemy wysiłki, by prawo 
zlekceważyć, by go nie 
zachowywać. Płacimy za 
to wielkie ceny, ale wciąż 
popełniamy ten sam błąd. 
Egoizm nie chce kierown-

Wielki 
Post – Drogi 
Krzyżowe

Zapraszam w dalszym 
ciągu do uczestnictwa 
w nabożeństwach Dro-
gi 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 naszego przy-
gotowania do Wielkanocy 
śpiewamy również Gorz-
kie Żale bezpośrednio po 
Mszach św. niedzielnych. 
Przypominam i zachęcam 
do powstrzymywania się 
od potraw mięsnych w 
piątki Wielkiego Postu. W 
Wielki Piątek obowiązuje 
nas również post ilościowy 
(jeden posiłek do syta, a dwa 
lekkie). 

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 
Wielkiego Postu mamy 
udowodnić sobie i Bogu, 
że duch w nas jest mocnie-
jszy, 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 
siebie i wspólnoty uzasad-
nia, że duch jego jest  moc-
niejszy, że jego ciało jest 
mu uległe. Każdy z nas robi 
lub powinien zrobić dobre 
postanowienie. To są małe 
gesty, a jednak mające wielk-
ie 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!

Kartoteka
parafialna

To już ostatni moment 
ażeby wypełnić kartę z 
danymi personalnymi 
swojej rodziny w celu 
uaktualnienia naszej kar-
toteki parafialnej. Karty 
są jeszcze dostępne na 
stoliku w tyle kościoła. 
Po wypełnieniu proszę 
kartę zwrócić do jednego 
z księży, aby zachować 
wymaganą poufność 
swoich danych personal-
nych. 

icy, chce robić to, co mu 
się podoba, i mimo serii 
klęsk nie rezygnuje ze 
swego. Jest tak mocny, że 
woli ponosić klęski, niż 
dostosować się do prawa, 
bo klęska jego jest jeszcze 
jednym dowodem na to, że 
prawo stanowi przeszkodę 
na drodze jego rozwo-
ju. Konflikt wolności z 
prawem jest tak długo 
nieunikniony, jak długo 
wolność nie zostanie 
objęta w całości miłością. 
Prawo miłości jest bowiem 
najdoskonalszym prawem 
i w nim wolność zyskuje 
najdoskonalszą pełnię. 
Ten, kto kocha, dobrow-
olnie zgadza się na ogran-
iczenie swojej wolności 
wolą osoby kochanej. W 
zmaganiu świata z Bo-
giem dwie wartości – 
wolność i prawo zostały 
sobie przeciwstawione. 
To wielki sukces zła. Mil-
iony ludzi na świecie dało 
się zwieść tej propagan-
dzie, wchodząc na drogę 
lekceważenia prawa i 
ubóstwiania wolności ro-
zumianej jako samowola. 
Każdy mądry człowiek 
wie, że wolność jest 
jak źródło kryształowej 
wody, a prawo jak brzegi 
tego źródła i rzeki, którą 
wypływająca z niego woda 
popłynie. Te dwie wartości 
nie tylko nie są przeci-
wstawione, lecz organic-
znie ze sobą połączone. 
Nie ma wolności bez sza-
cunku do prawa i nie ma 
prawa bez szacunku dla 
wolności! 

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.  

Lenten Retreat

Bible Study

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 para-
fialnego) St John the Baptist’s Parish. 

Kontakt: Dk. Krzysztof Jabłoński.

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 przygo-
towaniu do Świąt Wiel-
kanocnych. Rekolekcje 
zakończymy spowiedzią 
przedświąteczną w ostat-
nim dniu rekolekcji.

Census cards

Misje 
Parafialne

Po pięciu latach od 
ostatnich misji parafial-
nych we wspólnocie św. 
Jana Chrzciciela w tym 
roku cała nasza wspól-
nota będzie przeżywać 
ponownie modlitewne 
skupienie podczas Misji 
Parafialnych (po angiel-
sku), które przeprowadzą 
Ojcowie Redemptoryści z 
klasztoru w Perth. Będzie 
to dla naszej polskiej 
wspólnoty dodatkowa oka-
zja na przygotowanie się 
do zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. Misje 
rozpoczną się w niedzielę 
18 marca a zakończą 
się 23 marca. Tematem 
tegorocznych rozważań 
będzie sentencja: „Come 
back to me with all your 
heart” (Nawróćcie do mnie 
całym swoim sercem)”. 
Dalsze szczegóły i pro-
gram misji będzie podany 
przed niedzielą 18 marca. 
Zapraszamy do uczest-
nictwa. Parish Mission

Sunday Reflection



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1580.94; Votive Can-
dles - £108.62; Papers - 
£17.92; Shop - £45 and 
SCIAF - £10.

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 is Tues-
day 6th March. Starting 
with Mass then Stations 
of the Cross, followed by 
Business meeting, plus 
nominations for Lourdes 
and committee.

Special 
collection

Last week’s special 
collection raised £925.18 
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 
- some of them remotely 
due to the recent inclem-
ent weather.

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.Italian 

Association
The next monthly 

meeting of the Italian As-
sociation will be on Sat-
urday 24th March (ear-
lier than usual due to 
Easter) and the meeting 
will begin with Mass in 
Italian at 1.30pm.

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

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.



Parish Mission Programme

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

SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

In order to create Peaceful and Just 
Communities around the world, SCIAF 
is working with DPA, our partner in 
Cambodia, to help families protect 
traditional fishing waters from illegal 
fishing, and protect their land from il-
legal logging and corporate land grab-
bing.

Your donations will help SCIAF to 
train families to understand their rights 
and live with dignity.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass

Books and Piety stall
St Patrick’s Day Cards

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection

Be who God meant you to be and you 
will set the world on fire!

Saint Catherine of Sienna

Special Collection next Sunday in 
aid of Papal & Episcopal Charities 
(including SCIAF).This money, to-
gether with the money saved in your WEE 
BOXES, will qualify for the UK govern-
ment’s Matched Funding Scheme by which 
your donations will be doubled in their 
value.

Our Lady’s 
Jubilees

This year is the Golden 
Jubilee of Our Lady’s 
School and the Diamond 
Jubilee of Our Lady’s 
Church, so there is to 
be a joint celebration. 
Mass on 25th October, to 
which all are invited. A 
Joint Social to be held on 
26th October.

There are plans for an 
exhibition of memora-
bilia, photos and etc and 
ask that if there are any 
of St John’s parishion-
ers who were married at 
Our Lady’s or have any 
photos they could let us 
borrow, plus any school 
photos or anything of in-
terest really; everything 
and anything would be 
very much appreciated.
The person to contact 
is Louise Wardlaw on 
07910281401.

DAYTIME MINI 
MISSIONS

Monday 19th March
7am, 10am - Mass

Tuesday 20th March
7am, 10am - Mass

2pm - Mass for the Sick

Wednesday 21st March
7am, 10am - Mass

Thursday 22nd March
7am, 10am - Mass

Friday 23rd March
7am, 10am - Mass

Sunday 18th March 2018
6.30pm (Vigil); 9am, 11am, 6.30pm

The Gift of Baptism
The mission begins

10am - Children’s Blessing

7pm, Monday 19th March
Come Back

and Receive Mercy
Reconciliation

7pm, Tuesday 20th March
Come Back and be Healed

Healing for all

7pm, Wednesday 21st March
Come Back 

and be Nourished
The Eucharist

7pm, Thursday 22nd March
Live in Love

Marriage

7pm, Friday 23rd March
Come Back and Pray

Our Lady

We welcome the Redemptorists 
from Kinnoull who invite us to 

“Come Back with all your Heart”

Come along and 
bring a friend


