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Palm Sunday
Year B

25th March 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“Then Jesus, uttering a loud cry, breathed His last.” —Mark 15:37
 

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Entrance Antiphon
 Hosanna to the Son of David;
 blessed is he who comes 
 in the name of the Lord, 
 the King of Israel.
 Hosanna in the highest.
Responsorial Psalm
 My God, my God, 
 why have you forsaken me?
Gospel Acclamation 
 Christ was humbler yet, 
 even to accepting death, 
 death on a cross. 
 But God raised him high 
 and gave him the name 
 which is above all names.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Katherine 
McCormack, Pat Black, 
Larry Bushe, Marga-
ret Moon, Mary Can-
ning, Richard Wilkie, 
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)

DRIVEN BY CRUCIFIED LOVE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Happy Holy Week! 
May this be one of 
the greatest weeks 

of the greatest year of your 
life. In one week, in every 
Catholic church in the 
world, at every Mass on 
the first day of the Easter 
season, we will be chal-
lenged to make the great-
est act of faith and love 
in our lives by renewing 
our baptismal promises. 
We will be invited to give 
our lives totally to the Fa-
ther, the Son, and the Holy 
Spirit and thereby reject 
Satan, all his works, and 
all his empty promises.

Why would we make 
such a radical commit-
ment which would result 
in losing our lives? (Lk 
9:24) We make or renew 

our baptismal promises 
only because of love (see 
2 Cor 5:14). We decide 
to lose our lives only be-
cause of the love of Jesus, 
Who lost His life for us on 
the cross. Therefore, the 
Church calls us to read 
about Jesus’ Passion and 
death in today’s liturgy. 
As we “behold the won-
drous cross on which the 
Prince of glory died,” our 
richest gain we “count but 
loss and pour contempt” 
on all our pride. “There is 
no greater love than this: 
to lay down one’s life for 
one’s friends” (Jn 15:13).

Driven by crucified 
love, let us make the great-
est decision of our lives 
and renew our baptismal 
promises.

Thank you to
Fr Gerry and Fr Ronnie 
from St Mary’s Kinnoull 

who led our Parish 
Mission during 
this past week

and to all who helped 
make the preparations 
and to everyone who 
supported us with the 
presence and prayers.



Miłość silniejsza niż życie
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Children’s Liturgy

Życie stanowi wielką 
wartość. Gotowi jesteśmy 
oddać za nie pieniądze, 
tytuły, sławę, bogact-
wo… Ale nie jest ono 
wartością najważniejszą. 
Istnieje bowiem siła 
wyższa, mająca władzę 
nad życiem. A tą siłą jest 
miłość. Z miłości człowiek 
może oddać życie za tych, 
których kocha. W geście 
ofiarowania życia za in-
nych osiąga najwyższy 
szczyt doskonałości 
dostępny dla człowieka. 
Jezus wchodząc do Jero-
zolimy w Niedzielę 
Palmową wiedział, że w 
najbliższych dniach czeka 
Go w tym mieście śmierć. 
On podjął decyzję odda-
nia swego życia za nas. 
Ukazał tym samym tę 
niepojętą moc, jaka jest w 
sercu człowieka, jedyną 
moc decydującą o jego 
godności – moc miłości. 
Rozważając postawę 
Syna Człowieczego w 

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.  

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. 

Triduum 
Paschalne

Wielki Czwartek – 
pamiątka ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii i 
Sakramentu Kapłaństwa. 
Msza św. w tym dniu o 
godz. 7pm (po angielsku). 

Wielki Piątek – 
Pamiątka śmierci Pana Je-
zusa na krzyżu. Ceremonie 
wielkopiątkowe o godz. 
3pm po angielsku, oraz o 
godz. 7pm po polsku. W 
tym dniu jako jedynym 
dniu w całym roku nie 
odprawia się Mszy św. lecz 
adorujemy Pana Jezusa 
złożonego do grobu. 

Wielka sobota – Wigilia 
Paschalna o godz.  9pm (po 
angielsku). 

Wielki Piątek – 
Post Ścisły

Przypominamy, że w 
Wielki Piątek obowiązuje 
nas post ścisły, zarówno 
ilościowy (jeden posiłek 
do syta) jaki i jakościowy 
(bez pokarmów mięsnych). 
Przeżyjmy te ostatnie dni 
wielkiego tygodnia w zjed-
noczeniu z Chrystusem 
cierpiącym. 

Wielka Sobota 
– Święcenie 
pokarmów

Świecenie pokarmów na 
stół wielkanocny odbędzie 
się w godzinach wczesno-
popołudniowych:

- o godz. 1pm
- o godz. 2pm
- o godz. 3pm
Weź koszyczek do swej 

pięści, do kościoła przyjdź 
poświęcić. 

Włóż szyneczkę, kilka 
jajek, smacznej babki też 
kawałek.

Spróbuj zmieścić i 
kiełbasę, nie zapomnij chr-
zanu czasem!

Niedziela 
Wielkanocna 

Msza św. „Rezurek-
cyjna” po polsku o godz. 
7pm, oraz druga Msza 
świąteczna w języku pol-
skim o godz. 12:30pm.

Poniedziałek 
Wielkanocny

W drugi dzień świąt 
zapraszamy również do uc-
zestnictwa we Mszy św. po 
polsku o godz. 12pm.

Sunday Reflection

dramatycznych wydarze-
niach Wielkiego Czwartku, 
Wielkiego Piątku i Wielk-
iej Niedzieli, trzeba nieus-
tannie mieć na uwadze 
tę prawdę, iż miłość 
jest silniejsza od życia. 
Ktokolwiek ceni życie 
swoje więcej niż miłość, 
nie wejdzie w głąb tajem-
nic Wielkiego Tygodnia. 
Będą one dla niego pełne 
absurdów. Wielki Piątek 
ma niesłychane znaczenie 
dla całej ludzkości, bez 
względu na to, czy ludzie o 
tym wiedzą czy nie. Jest to 
bowiem dzień, w którym 
została dana odpowiedź, 
i to samego Boga, na 
najtrudniejsze pytanie: 
w jaki sposób można 
wykorzystać życie docz-
esne. Spożytkowanie dni, 
tygodni, lat na zaspoko-
jenie doczesnych pragnień 
jest marnotrawstwem. 
Myślący człowiek 
chciałby je wykorzystać w 
sposób twórczy. Oto Jezus 

daje odpowiedź. Trzeba, 
by zadecydowała o nim 
miłość. Trzeba je oddać 
za kogoś, kogo kochamy. 
Ten, kto potrafi to uczynić, 
ujawni potęgę swego 
serca. Sam udoskonali 
siebie i ubogaci innych. 
Szczęśliwy człowiek, który 
w oparciu o miłość mądrze 
rozda swe życie tym, 
których kocha. On już nie 
jest niewolnikiem życia, 
on jest jego szafarzem. 
Na jego twarzy pojawi się 
uśmiech radości. Rozdaje 
bowiem innym najcennie-
jszy skarb, jaki posiada. 
Trzeba podziękować Je-
zusowi za objawienie tej 
zdumiewającej prawdy. To 
ona otwiera perspektywy 
przed każdym, rodzącym 
się i umierającym. Każdy 
może swoje życie, swoje 
cierpienie, a nawet ból um-
ierania ofiarować za tych, 
których kocha. Ubogacając 
ich dostrzeże sens swego 
przebywania na ziemi. 

Dla chrześcijanina, który 
odkrył tajemnicę potęgi 
miłości, Wielki Tydzień 
staje się świętem. Do-
tyczy to zwłaszcza 
czasu od Mszy świętej 
w Wielki Czwartek do 
Wielkiej Niedzieli. W 
chrześcijańskim domu w 
Wielki Czwartek powinno 
być już po porządkach, 
po gorączce przygotowań 
świątecznych. Wszyscy 
rozważając mękę Zba-
wiciela, winni dostrzec 
niepojętą moc miłości, 
która potrafi rozdać życie 
doczesne w geście uboga-
cenia tych, których kocha. 

Słowo Życia
Pragniesz odkryć co 

Jezus dzisiaj mówi do 
Ciebie, w czym chce 
Cię umocnić, w czym 
upomnieć lub przed czym 
przestrzec? Przyjdź i weź 
udział w cotygodnio-
wym 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 
Baptist’s Church. Kontakt: 
Dk. Krzysztof Jabłoński

Dlaczego Jezus 
Chrystus zawołał: “Eli, 
Eli, lama sabachtani! 
Co znaczy: Boże mój, 
Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?”



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1376.80; Votive Can-
dles - £101.78; Papers 
- £11.30 and  Church 
Shop - £41.90.

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 today but 
will take a break until 
Sunday 22nd April. 

Union of 
Catholic 
Mothers

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

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 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 Children, 
Mary’s Meals and club 
funds Tuesday 27th May, 
eyes down at 7.30pm, 
St John’s Church Hall. 
Tickets £1 from mem-
bers.

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.

Gift Aid
Envelopes

Numbered Gift Aid 
Envelopes for the new  
financial 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

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.
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SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

Please return your WEE BOXES to 
Mass on Holy Thursday.

The Spirit of the Lord is upon me, be-
cause he has anointed me to bring glad 
tidings to the poor. He has sent me to 
proclaim liberty to captives and recovery 
of sight to the blind, to let the oppressed 
go free, and to proclaim a year accept-
able to the Lord.

Luke 4:18–19 
 

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 
at the school

Good 
Friday 
Walk
We begin Stations of the Cross in 
St John’s, after Morning Prayer 
- approximately 10.15am; continu-
ing to the Monastery and then 
over to St Mary Magdalene’s, fin-
ishing around 12 noon with light 
refreshemnts

Please come and join us


