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5th Sunday of Lent
Year B

18th March 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“I — once I am lifted up from earth — will draw all men to Myself.” —John 12:32

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Give me justice, O God,
 and plead my cause 
 against a nation that is faithless. 
 From the deceitful and cunning 
 rescue me,
 for you, O God, are my strength.

Responsorial Psalm
 A pure heart create for me, O God.
Gospel Acclamation 
 If a man serves me, says the Lord, 
 he must follow me;
 wherever I am 
 my servant will be there too.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Renée Flynn, So-
phie Gallagher, Columb 
McKinley, Joey Cooper, 
Kathleen O’Neill, Eddie 
O’Donnell, Mary Ga-
han, Tony Gahan, Anne 
Bell, Bert Bell, Mary 
Tallon, Matt Gahan, Pat 
Black, Larry Bushe, Ella 
Hughes, Tammy Hughes, 
Graham Hughes, Lizzie 
and Thomas Pearson,  
Mary Canning, Margaret 
Moon, James Campbell-
Ross, Sarah Campbell-
Ross and Marian Camp-
bell-Ross 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)

We adore, O Christ, and we praise you

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The Lord promised 
us a new covenant 
(Jer 31:31). Jesus 

called it the covenant in 
His blood (Mt 26:28). Je-
sus “became the Source 
of eternal salvation for all 
who obey Him” by learn-

ing “obedience from what 
He suffered” (Heb 5:9, 8). 
“Unless the grain of wheat 
falls to the earth and dies, 
it remains just a grain of 
wheat. But if it dies, it 
produces much fruit” (Jn 
12:24). Once Jesus was 
lifted up on the cross, He 
began to draw all people to 
Himself (Jn 12:32). Jesus’ 
bloody suffering and death 
on the cross established 
the new covenant, gave us 
salvation, and continues to 
bear the fruit of evangeli-
zation by drawing all peo-
ple to Him.

When we think of Jesus’ 
cross and our daily crosses 
(Lk 9:23), our souls are 
troubled (Jn 12:27). Like 
Jesus, we are tempted to 

pray that we will be saved 
from the cross rather than 
saved by the cross (Jn 
12:27). Yet it is for the 
cross that we have come 
to this hour (Jn 12:27). 
Therefore, let us embrace 
the cross and determine 
to “speak of nothing but 
Jesus Christ and Him cru-

We welcome our 
Redemptorist friends 

from St Mary’s Kinnoull 
who begin the Parish 

Mission today

Please take a Mission 
leaflet home with you 

today and invite
your friends. 

cified” (1 Cor 2:2). Pray 
with St. Francis of Assisi: 
“We adore You, O Christ, 
and we praise You because 
by Your holy cross You 
have redeemed the world.” 
“May I never boast of any-
thing but the cross of our 
Lord Jesus Christ!” (Gal 
6:14)



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

Całe życie doczesne jest 
nastawione na posiadanie. 
Szczęście łączy się ściśle 
z posiadaniem. Im więcej 
skarbów posiadam, tym 
bardziej jestem szczęśliwy. 
Nie chodzi tu o pieniądze 
czy majątek. Chodzi o to, 
by mieć dobrych rodziców, 
mieć dobrą żonę, mieć do-
bre dzieci, mieć zdrowie, 
mieć przyjaciół. To są 
moi rodzice, moja żona, 
moje dzieci, moje zdrow-
ie. Moje… Tymczasem 
świat, który objawia Je-
zus, oparty jest na innej 
zasadzie. Żyję, by innych 
uszczęśliwiać. Jestem dla 
kogoś. Uszczęśliwię zaś 
w zależności od bogactwa 
swego serca. Im więcej 
miłości jest w moim ser-
cu, tym bardziej potrafię 
żyć dla innych. Życie 
chrześcijanina polega na 
świadomym przestawie-
niu się z tego, by mieć, 
na to, by kochać, by być 
dla innych. To zaś jest ni-
erozerwalnie połączone z 
cierpieniem. Kiedy tracę 
mojego ojca, me serce kr-
wawi, kiedy umiera moje 
dziecko, cierpię, bo um-
iera część mojego serca. 
Utrata tego, co moje, jest 
zawsze połączona z cier-
pieniem, a im większa 
to dla mnie wartość, tym 
większe cierpienie. Ocza-
mi doczesności dostrzega-
my w tym procesie jedynie 
stratę. Buntuje się serce, 
często bezsilne, widząc 
bezsens tej straty. Czuje 
się ograbione ze szczęścia. 
Jeśli jednak potrafi 
spojrzeć oczami wiary, 
dostrzeże w tym procesie 
nie stratę, lecz wymianę. 
To właśnie ma na uwadze 
Jezus, gdy mówi: „Jeżeli 
ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo, ale 
jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity. Ten, kto kocha 
życie na tym świecie, stra-
ci je, a kto nienawidzi swe-
go życia na tym świecie, 
zachowa je na życie 
wieczne”. Pszeniczne zi-
arno jest tylko obrazem 
potrzeby obumierania, 
by zyskać formę życia 
doskonalszą. Komentarz 
zaś Jezusa do tego obrazu 
kładzie nacisk na „swoje” 
życie. Chrystusowi chodzi 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Godzina cierpienia

Way of the Cross -  - 
young musicians wanted

Children’s Liturgy

o to, że człowiek, który 
podchodzi do życia docz-
esnego jako do posiadania, 
traci to życie. Nie straci, 
ale już traci. Kto zaś nien-
awidzi posiadania życia, 
czyli składa je w ofierze, 
traktuje jako narzędzie do 
ubogacenia innych, ten je 
zachowa na życie wieczne. 
Jezus nie mówi, że otrzy-
ma je w wieczności, ale to 
życie, które zamienił tu na 
ziemi w akt miłości, staje 
się życiem wiecznym. 
Zbliżając się do Chrys-
tusowego krzyża, trzeba 
odkryć ten najmądrzejszy 
sposób zmiany życia 
doczesnego w wierze. 
To zgoda na rezygnację 
z przywłaszczania sobie 
życia, uznawania go za 
swoje a przeznaczenie go 
dla innych. Takie podejście 
budzi lęk. Sam Jezus się 
do tego przyznaje: „Teraz 
dusza moja doznała lęku 
i cóż mam powiedzieć? 
Ojcze, wybaw Mnie od 
tej godziny. Nie, właśnie 
dlatego przyszedłem na 
tę godzinę”. I w naszym 
życiu zbliża się godzina 
ofiary, cierpienie syna, 
męża, kalectwo dziecka, 
alkoholizm ojca. Godzina 
obumierania tego, co na-
jbardziej nasze. Trzeba 
wówczas spojrzeć na 
obumierające ziarno 
pszenicy i oczami wiary 
zobaczyć kłos, liczący 
dziesiątki wspaniałych 
nowych ziaren. Wielki 
Post wzywa do reflek-
sji nad tajemnicą cierpi-
enia i śmierci. Jezus nie 
odsłania tej tajemnicy, lecz 
wchodząc w nią zapewnia 
nas, że można cierpieniu i 
śmierci nadać sens. On sam 
to uczynił przez mękę i 
zmartwychwstanie. Obec-
nie zachęca nas, byśmy 
odważnie, pokonując lęk, 
podjęli godzinę naszego 
bolesnego doświadczenia. 
A jeśli ona jeszcze dla 
nas nie nadeszła, mie-
jmy odwagę stanąć 
blisko człowieka, który ją 
przeżywa. Taka obecność 
w chwili doświadczenia 
umacnia i ułatwia trudną 
zmianę tego, co doczesne, 
na to, co wieczne. 

Zapisy do Scholi 
Dziecięcej

Nasza Schola Dziecięca 
w dalszym ciągu poszuku-
je dzieci, które chciałyby 
wielbić Pana Boga swoim 
śpiewem. Dlatego serdec-
zne zaproszenie do rod-
ziców by zapisywali swoje 
pociechy do tej dziecięcej 
grupy, aby móc ubogacać 
naszą liturgię podczas 
Mszy św. dziecięcych i 
jednocześnie rozwijać 
swoje talenty muzyc-
zne. Spotkania Scholii 
odbywają się w czwartki 
o godz. 7pm w kościele. 
Wszystkich chętnych pro-
simy o kontakt z Panią 
Magdą Dubanowską 
dzwoniąc: 07821 826556. 

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. 

Rekolekcje 
Wielkopostne

Dziękuję Ojcu 
Bartłomiejowi Parys 
SVD, z zakonu Ojców 
Werbistów za prze-
wodniczenie naszemu 
wielkopostnemu skupi-
eniu podczas tegoroc-
znych rekolekcji dla 
naszej polskiej wspólnoty. 
Dziękuję wszystkim Wam, 
którzyście uczestniczyli w 
tym ważnym duchowym 
przygotowaniu do Świąt 
Wielkiej Nocy. Niech to 
usłyszane Słowo Boże 
wzrasta w Waszych ser-
cach i niech każdego dnia 
wydaje błogosławione 
owoce w miłowaniu 
Boga i naszych bliźnich. 
Słowa szczególnej 
wdzięczności należą się 
Pani Halinie Modzelews-
kiej za jej czas i bezin-
teresowne przygotowanie 
posiłków, które pomogły 
mi przyjąć i ugościć Ojca 
Rekolekcjonistę i Księży 
Spowiedników. Serdec-
zne Bóg zapłać Pani 
Halinko!!!

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. 

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 parafial-
nym i na ulotkach w przed-
sionku kościoła. Zaprasza-
my do udziału!

Parish MissionSunday Reflection

Parish Mission

Uroczystość św. 
Józefa

Św. Józef, oblubieniec 
NMP, w kalendarzu litur-
gicznym Kościoła zajmuje 
specjalne miejsce, skoro 
jego wspomnienie Kościół 
obchodzi w sposób uroc-
zysty. Miesiąc marzec 
jest w sposób szczególny 
poświęcony św. Józefowi. 
Jego święto obchodzimy 19 
marca jako uroczystość. He-
brajskie imię Józef oznacza 
tyle, co „Bóg przydał”. Św. 
Józef pochodził z królewsk-
iego rodu Dawida. Pomimo 
tego, że pochodził z tak-
iego rodu, zarabiał na życie 
trudniąc się obróbką drewna, 
metalu i kamienia. Mieszkał 
on w Nazarecie. Nie był on 
według ciała ojcem Jezusa 
Chrystusa. Był nim jed-
nak według żydowskiego 
prawa jako małżonek Maryi. 
Zaręczony z Maryją stanął 
przed tajemnicą cudow-
nego poczęcia. Postanowił 
wówczas dyskretnie się 
usunąć, ale po nadprzy-
rodzonej interwencji wziął 
do siebie Maryję, a potem 
jako prawdziwy Cień 
Najwyższego pokornie 
asystował w wielkich ta-
jemnicach. Chociaż Maryja 
porodziła Pana Jezusa dzie-
wiczo, to jednak według 
otoczenia św. Józef był 
uważany za Jego Ojca. Na 
obrazach widzimy zwykle 
św. Józefa jako starca, by w 
ten sposób podkreślić prawdę 
o dziewiczym poczęciu Pana 
Jezusa. W rzeczywistości 
jednak św. Józef był 
młodzieńcem w pełni sił i 
urody. Pisarze podkreślają, 
że do tak wielkiej godności, 
opiekuna Pana Jezusa, 
oblubieńca NMP i żywiciela 
– głowy Najświętszej Rodz-
iny, powołał Pan Bóg męża 
o niezwykłej cnocie. Dlat-
ego słusznie stawiają oni 
św. Józefa na czele wszyst-
kich świętych Pańskich, 
a Kościół obchodzi jego 
doroczną pamiątkę, pomi-
mo Wielkiego Postu, jako 
uroczystość. W Polsce kult 
św. Józefa jest bardzo żywy. 
Już na przełomie XI i Xii w. 
w Krakowie obchodzono 19 
marca jego święto. W XVII 
XVIII w. nastąpił największy 
rozwój nabożeństwa do św. 
Józefa. Powstały 4 rodz-
iny zakonne pod wezwani-
em św. Józefa. Ogólnie w 
naszym kraju jest ponad 270 
kościołów ku czci św. Józefa. 

St Joseph, the Worker



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1892.96; Votive Can-
dles - £115.06; Papers - 
£4.99; Shop - £48.50 and 
SCIAF - £1489.66

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. 

Following this morn-
ing’s 9am Mass, the chil-
dren and their families 
are invited to return to the 
Church Hall, for a Bless-
ing to mark the start of 
the Parish Mission.

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
collection

Do you think that you 
could you give up one 
meal or dessert etc on 
Friday this week? 

Please see the poster 
on the notice board to see 
where donated money is 
sent. 

There will be collec-
tions after each Mass this 
Sunday. If you have a fa-
vourite Scottish Charity 
please let a UCM mem-
ber know.

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.

Gift Aid
Envelopes

Numbered Gift Aid 
Envelopes for the new  
nancial year are now 
available for collection 
after all Masses. They 
can be picked up from 
the Sacristy.

If you do not pay In- 
come Tax and wish to 
use an envelope, blank 
ones are available also.

Holy Week Services 2018
Sunday 25th March

PALM SUNDAY
6.30pm (vigil); 9am, 11am and 6.30pm

Monday 26th March
Mass in St John’s at 10am 

6.30pm Stations of the Cross

Tuesday 27th March
Masses in St John’s at 10am, 7pm

Wednesday 28th March
Mass in St John’s at 10am 

7pm, Mass of Chrism, St Andrew’s Cathedral, Dundee

Thursday 29th March

HOLY THURSDAY
7pm, Mass of The Lord’s Last Supper 

10pm, Watching ends with Night Prayer

Friday 30th March

GOOD FRIDAY
10am, Morning Prayer followed by Good Friday Walk 

3pm, Celebration of the Lord’s Passion 
7pm, Pamiątka śmierci Pana Jezusa na Krzyżu

Saturday 31st March

HOLY SATURDAY
10am, Solemn Morning Prayer

CONFESSIONS 5-6pm  but no 6.30pm MASS
9pm, Vigil of the Lord’s Resurrection

Sunday 1st April 

EASTER DAY 
9am, 11am and 6.30pm

Msza św. „Rezurekcyjna” 7am oraz 12.30pm

Mission Talk
The Theme for Thurs-

day Evening’s Mission 
Talk will be ‘Live in 
Love’ and Fr McAinsh 
will Marriage, the family, 
relationships, teenagers, 
dating and sexuality.
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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.

When the church hears the cry of the op-
pressed it cannot but denounce the social 
structures that give rise to and perpetu-
ate the misery from which the cry arises.

Blessed Oscar Romero, Bishop and Martyr 

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

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, the family, relationships, 

teenagers, dating and sexuality

7pm, Friday 23rd March
Come Back and Pray

Our Lady

Come along and 
bring a friend

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


