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4th Sunday of Lent
Year B

11th March 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“God did not send the Son into the world to condemn the world, but that the world 
might be saved through Him.” —John 3:17

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Rejoice, Jerusalem, 
 and all who love her.
 Be joyful, all who were in mourning;
	 exult	and	be	satisfied	
 at her consoling breast.
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 Peggy Duke, 
John Brennan,  Ella, 
Tammy and Graham 
Hughes, Eddie McCa-
rron, Stephen Gamble, 
Linda O’Donnell,  Barry 
McNeela,  Joseph Col-
lier, Petro Senyczak, Kim 
Grant, Harry Baxter, Lor-
na Bryce, Renee Flynn, 
Sophia Gallagher. James 
Campbell-Ross, Sarah 
Campbell-Ross and Mar-
ian Campbell-Ross, Jo-
seph Collier, Desmond 
Black, Kim Grant, Larry 
Bushe, Tommy Winning, 
Jack McCrossan, John 
Hill, Harry Baxter and 
Lorna Bryce 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)

HAVE YOU, ARE YOU, AND WILL YOU BE SAVED?

We are saved by 
grace through 
faith (Eph 2:8). 

Jesus saved us especially 
by the grace of His death 
and resurrection. We are 
being saved by this good 
news “at this very mo-
ment” if we “hold fast to 
it” (1 Cor 15:2). Yet sal-

vation is not only a past 
and present reality, it is 
future. “For if you confess 
with your lips that Jesus is 
Lord, and believe in your 
heart that God raised Him 
from the dead, you will be 
saved” (Rm 10:9). The one 
who believes in the gospel 
“and accepts baptism will 
be saved” (Mk 16:16). 
Thus, if we have been 
baptized into Jesus and 
into His resurrection, we 
have been saved (see Rm 
6:3ff). We are being saved 
at this moment, if we are 
being faithful to our bap-
tismal promises. We will 
be saved from sin, death, 
hell, and Satan and saved 
for	 final	 victory,	 perfect	
love, heavenly peace, and 
eternal life, if we continue 

to live our Baptisms by 
resisting temptations, re-
penting from our sins, and 
obeying the Lord in all 
things.

In three weeks, we will 
celebrate	 the	 first	 day	 of	
the Easter season. At eve-

Stations of 
the Cross

7pm, on Thursday 
this week

 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.

ry Mass in every Catholic 
church in the world, we 
will be invited to renew 
our baptismal promises. At 
that time, make the deep-
est act of faith you have 
ever made. Give your life 
totally to Jesus. Be saved!

SCIAF SUNDAY
Special collection today
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Nikodem	 obserwował	
działalność	 Jezusa,	 pilnie	
słuchał	 tego,	 co	 Mistrz	 z	
Nazaretu	mówił.	Był	prze-
konany,	 że	ma	 do	 czynie-
nia	 z	 prorokiem.	 Chciał	
przeprowadzić	 z	 Jezusem	
osobistą	 rozmowę.	 Miał	
do	Niego	 pytania.	Wybrał	
się	nocą	 i	 Jezus	poświęcił	
Mu czas na spotkanie, na 
spokojną	 wymianę	 zdań.	
Celem tej rozmowy ze 
strony	 Jezusa	 było	 we-
zwanie Nikodema do szu-
kania	 wartości	 wyższych	
niż	 doczesne.	 Chodziło	 o	
to,	by	skorzystał	z	tej	nie-
powtarzalnej szansy spot-
kania z Synem Boga, który 
znał	 drogę	 do	 pełnego	
szczęścia.	Warunkiem	 zaś	
skorzystania z tej szansy 
była	wiara	w	dwie	prawdy.	
Po	 pierwsze,	 należało	
uwierzyć	 w	 Chrystusa	
wywyższonego	na	krzyżu.	
Jezus	 chcąc	 pomóc	 Nik-
odemowi w zrozumieniu 
tej	 tajemnicy,	 odwołał	 się	
do	miedzianego	węża,	jak-
iego	 sporządził	 Mojżesz	
na	 pustyni,	 chcąc	 ratować	
ludzi atakowanych przez 
jadowite	węże.	Spojrzenie	
na	 miedzianego	 węża,	 z	
woli	 Boga,	 zachowywało	
przy	 życiu	 Izraelitów.	
Nikodem, jako nauczyciel 
żydowski,	 znał	 dobrze	
relacje o tym wydarze-
niu zamieszczonym w 
Księdze	Liczb	i	w	oparciu	
o	nie	mógł	zrozumieć	sens	
„wywyższenia”	 Jezusa	
na	 krzyżu.	 Jest	 faktem,	
że	Nikodem	był	 lepiej	pr-
zygotowany	 do	 przyjęcia	
śmierci	 Chrystusa	 na	
krzyżu	 niż	 Apostołowie.	
Będąc	 nauczycielem	 w	
Izraelu	pierwszy	dostrzegł	
sens	 zbawczej	 śmierci	
Chrystusa i dlatego w 
Wielki	Piątek	z	niezwykłą	
odwagą	 stanął	 po	 stronie	
Skazańca,	 biorąc	 udział	
w Jego pogrzebie. Druga 
prawda,	którą	Jezus	przed-
stawia Nikodemowi jako 
warunek zbawienia do-
tyczy	 miłości	 Boga.	 Dos-
tojnik	 żydowski	 dobrze	
zapamięta	 słowa	 Mistrza:	
„Tak	Bóg	umiłował	świat,	
że	Syna	Swego	 Jednorod-
zonego	dał,	aby	każdy,	kto	
w	Niego	wierzy,	miał	życie	
wieczne”. W tym zdaniu 
Jezus ukazuje sam fun-

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Odważny uczeń Chrystusa

Way of the Cross

Children’s Liturgy

dament	 chrześcijańskiej	
wiary, którym jest prawda 
o	niepojętej	miłości	Boga.	
Ojciec	 dał	 Jednorodzon-
ego Syna, Syn z kolei da 
swoje	 życie,	 a	 wszystko	
dlatego,	 że	 Bóg	 kocha	
świat.	 Nikodem	 dostrzegł	
w	 zbawieniu	 ofiarowaną	
przez Boga w Chrystusie 
Jego	 Miłość.	 Na	 twarzy	
Jahwe, Sprawiedliwego 
Sędziego,	o	którym	mówią	
karty Starego Testamen-
tu,	 Jezus	 ukazał	 uśmiech	
kochającego	Ojca,	pełnego	
miłosierdzia,	 który	 nie	
posłał	swego	Syna	na	świat	
po	to,	aby	świat	potępił,	ale	
po	to,	aby	świat	przez	Nie-
go	 został	 zbawiony.	 Nie	
wiemy,	 ile	 przewrotności	
musiał	 przeżyć	 ten	 nauc-
zyciel ze strony fary-
zeuszy, którzy stanowili 
zdecydowaną	 opozycję	
wobec	 koncepcji	 życia	
religijnego przekazanej 
przez Jezusa. Nikodem 
miał	 odwagę	 samodziel-
nego	myślenia.	Potrafił	się	
przeciwstawić	presji	opinii	
publicznej.	Szukał	prawdy.	
Jest	 to	 jedna	 z	 pięknych	
postaci	Ewangelii.	Kochał	
prawdę	 i	 „spełniając	 jej	
wymagania,	zbliżył	się	do	
światła,	aby	się	okazało,	że	
jego	uczynki	 są	 dokonane	
w	 Bogu”.	 Odwaga	 rośnie	
na	 umiłowaniu	 prawdy.	
Nikodem	decydując	się	na	
pierwszą	 rozmowę	 z	 Je-
zusem,	wkroczył	na	drogę	
wewnętrznej	 pewności,	
której	 mu	 już	 nikt	 nie	
odebrał.	 Postępując	
zgodnie ze swoim sum-
ieniem	 spotkał	 się	 z	 Je-
zusem, a umocniony tym 
spotkaniem	 dostosował	
swe	 postępowanie	 do	
wymagań	 Ewangelii.	

Wielki 
Post – Drogi 
Krzyżowe

Zapraszam do uczest-
nictwa	 w	 nabożeństwie	
Drogi	 Krzyżowej,	 które	
już	 po	 raz	 ostatni	 w	
tym czasie Wielkiego 
Postu	 będzie	 odprawi-
ane o godz. 7pm. 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.	 Przy-
pominam	 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	le-
kkie).	 Szczypta	 popiołu,	
która	 spadła	 na	 naszą	
głowę	w	Środę	Popielcową	
jest	 znakiem	 wartości	
życia	 doczesnego.	 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	 moc-
niejszy,	 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 uzasadnia, 
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	 wielkie	 znac-
zenie,	 ponieważ	 prak-
tycznie	 dzień	 po	 dniu	
przez	 czterdzieści	 dni	
dowodzą,	 że	 duch	 nasz	
jest faktycznie mocnie-
jszy	 aniżeli	 ciało.	 Życzę	
każdemu	 z	 Was,	 aby	
Wielki	Post	był	okresem	
zwycięstwa	Waszego	du-
cha	nad	ciałem.	Bóg	jest	
z nami!

Ktokolwiek szuka prawdy 
i	 ma	 odwagę	 samodziel-
nie	myśleć,	wcześniej	 czy	
później	 spotka	 człowieka,	
który	mu	pomoże	odnaleźć	
właściwe	miejsce	w	życiu.	
Rozmowa	 z	 nim	 wypełni	
go	 pewnością,	 której	
fundamentem jest Bóg 
–	 Prawda	 w	 najczystszej	
postaci. Nikodemowe 
rozmowy	 stanowią	 jeden	
z	 zasadniczych	 wątków	
historii	 Kościoła.	 To	 w	
nich	 szukający	 ludzie	
odnajdują	 pewność	 swo-
jej	 drogi	 życia.	 W	 nich	
również	 krystalizuje	 się	
chrześcijańska	odwaga.		

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

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. 

2018 Rekolekcje 
Wielkopostne

Dzisiaj nasza Polska 
wspólnota rozpoczyna 
święty	 czas	 rekolekcji	
wielkopostnych. Rekole-
kcje	 potrwają	 do	 środy	
włącznie.	Wszystkie	nasze	
spotkania	będą	wieczorem	
o godz. 7pm. Rekolekcje 
wygłosi	Fr	Bartłomiej	Par-
ys SVD, z zakonu Ojców 
Werbistów	 pracujący	
obecnie w Maynooth, Ir-
landia. Witamy bardzo 
serdecznie	 Fr	Bartłomieja	
w naszej  polskiej wspól-
nocie	 i	 parafii	 św.	 Jana	
Chrzciciela i otaczamy 
naszą	modlitwą	prosząc	o	
dary	 Ducha	 św.	 dla	 Nie-
go	 jak	 również	 i	 dla	 nas	
wszystkich, aby ten czas 
skupienia	 pozwolił	 nam	
dobrze	 przygotować	 się	
na	 nadchodzące	 święta	 i	
umocnił	naszą	wiarę.	Bard-
zo	proszę	o	zaplanowanie	
sobie tych wieczorów od 
poniedziałku	 do	 środy	 by	
można	 było	 uczestniczyć	
w	 tym	 ważnym	 przygo-
towaniu	 do	 Świąt	 Wiel-
kanocnych. Wszystkie 
dzieci z naszej wspólnoty 
zapraszamy we wtorek na 
Mszę	św.	o	godz.	7:00pm,	
a	po	Mszy	 św.	będzie	dla	
nich	 spotkanie	 połączone	
ze	 specjalną	 nauką	
rekolekcyjną.	 Rekolekcje	
zakończymy	 spowiedzią	
przedświąteczną	 w	 ostat-
nim dniu rekolekcji. 

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 tegoroc-
znych	 rozważań	 będzie	
sentencja: „Come back 
to me with all your heart” 
(Nawróćcie	do	mnie	całym	
swoim sercem)”. Program 
Misji	 jest	 dostępny	 w	
naszym biuletynie para-
fialnym.	 Zapraszamy	 do	
udziału!

Parish Mission

Sunday Reflection

Parish Mission



ST JOHN’S ACADEMY P7 SHOW

The Amazing 
Adventures of

Super Stan

Wednesday 28th March
1.30pm and 6.30pm, 
School Assembly Hall

Tickets £3 on sale 
from Monday 19th March at the school

Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1351.54; Votive Can-
dles - £72.43; Papers 
- £3.90; Shop - £40 and 
SCIAF - £10 and Hall 
Rent - £60.

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

Our meeting on 20th is 
cancelled due to the Mis-
sion. Next meeting 3rd 
April.

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.

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.

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

Family Fast
Day 16th March

Do you think that you 
could you give up one 
meal or dessert etc on 
Friday this week? Please 
see the poster on the no-
tice board to see where 
donated money is sent. 
There will be collections 
after each Mass on the 
weekend of 17th / 18th 
March. If you have a fa-
vourite Scottish Charity 
please let a UCM mem-
ber know.

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 
Hall rescheduled to 7pm, 
Thursday 19th April - ex-
isting tickets still valid.

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.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass

Books and Piety stall
St Patrick’s Day Cards

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection

Dunkeld News
The April edition of 

Bishop Stephen Rob-
son’s newsletter will be 
available next Sunday - 
news from our parishes, 
schools and youth.

St Joseph 
and St Patrick

St Patrick’s and St Jo-
seph’s celebrations will 
take place in the hall af-
ter 10am Mass next Sat-
urday, 17th March - all 
welcome.

Mass for 
the Sick

Our next Mass for the 
Sick will be celebrated 
on Saturday 17th March 
at 10am. You are invited 
to come to the hall after-
wards and join the joint 
St Patrick and St Jo-
sephs’s Day celebrations.
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SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

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

Justice and Peace
The Gospel calls us to be close to the 
poor and the forgotten, and to give them 
real hope.

Pope Francis, @Pontifex

Special Collection today in aid of 
Papal & Episcopal Charities (includ-
ing SCIAF).This money, together with 
the money saved in your WEE BOXES, will 
qualify for the UK government’s Matched 
Funding Scheme by which your donations 
will be doubled in their value.

KEEP IN TOUCH GROUP INVITES YOU TO
 

Candlelit 
Stations
of the Cross

7pm 
Thursday 15th March 

St John's RC Church
Melville Street, Perth

Parish Mission Programme

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

Come along and 
bring a friend

St Patrick’s Night
Disco/Dance

in the Church Hall 

7:30pm-10:30pm 
Saturday 17th March

Bring your own bottle

Tickets available at back of church 
contact Anne-Marie 07706 586831 

- or at the door on the night
All welcome! 

Please come and enjoy a good night


