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Divine Mercy Sunday
Year B

8th April 2018

“With power the apostles bore witness to the resurrection of the Lord Jesus.” —Acts 4:33
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
 Like newborn infants,
 you must long for the pure, 
 spiritual milk, 
 that in him you may grow 
 to salvation, alleluia.
Responsorial Psalm
 Give thanks to the Lord 
 for he is good, for his love has no end.
Gospel Acclamation 
 Jesus said: 
 ‘You believe because you can see me.
 Happy are those who have not seen  
 and yet believe.’

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Keith Jo-
seph Cardinal O’Brien, 
James Clark, Alice 
McLaughlan, Tommy 
Campbell, Bridgette 
Campbell, Michael Mc-
Bride, Mary McBride, 
Theresa Bryan, Martin 
and Mary Murphy, Alan 
Cameron, Katie Henry, 
Andrew Henry, Anthony 
Henry, Joseph Collier, 
Mary Duff’ey, Sean 
Ryan, Mary Taylor and 
Linda Taylor 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)

AS GOOD A WITNESS AS I WANT TO BE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Our secular human-
istic society hard-
ly notices when 

we Christians proclaim 
that Jesus is risen from 
the dead. Our message 
of the Resurrection is ef-
fortlessly ignored and of-
ten militantly denied and 
ridiculed. We clearly lack 
power as witnesses for the 
risen Lord.

The Holy Spirit, Who 
is Power (Lk 24:49; Acts 
1:8), will give us the 
power that we lack. All 
we need do is obey Him 
(Acts 5:32). Tradition-
ally, the Holy Spirit has 
given us power by giving 
communal and economic 
commands. The Spirit 

commands us to devote 
ourselves to the commu-
nal life (Acts 2:42) and to 
accept His grace to be of 
one mind and heart (Acts 
4:32). He commands 
many of us to hold things 
in common (Acts 4:32; 
2:44). He commands not a 
few of us to liquidate our 
property and to give the 
proceeds to the Church 
(Acts 4:34ff).

How much do you be-
lieve in the risen Christ? 
How powerful do you 
want to be as His wit-
ness? Maximum power is 
available to you. Obey the 
Spirit and especially His 
communal and economic 
commands.

The message of The Divine Mercy is simple. 
It is that God loves us – all of us. And, he 
wants us to recognize that His mercy is 
greater than our sins, so that we will call 

upon Him with trust, receive His mercy, and 
let it flow through us to others. 

Thus, all will come to share His joy. 



Jeszcze raz
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Biała Niedziela, 
kończąca oktawę Wiel-
kanocy, jest obchod-
zona jako Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. 
W sposób spontanic-
zny wierni oddawali 
cześć Miłosierdziu w tę 
niedzielę już od czasu II 
wojny światowej. Ofic-
jalnie święto to, listem na 
Wielki Post w 1985 roku 
ustanowił najpierw w 
swojej diecezji metropol-
ita krakowski kard. Fran-
ciszek Macharski. W roku 
1995, na prośbę Episkopa-
tu, Stolica Apostolska 
wydała dekret zezwalający 
na obchodzenie tego święta 
we wszystkich diecez-
jach Polski. Oczywiście 
takie świętowanie Białej 
Niedzieli swój początek 
ma w objawieniach św. 
Siostry Faustyny. “Pragnę, 
ażeby pierwsza niedzie-
la po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia. 
(Dz. 299)” – powiedział 
do niej Pan Jezus. Te i po-
dobne słowa pojawiają się 
w dzienniczku przynajm-
niej 14 razy. W roku 2000 
św. Jan Paweł II ustanowił 
pierwszą niedzielę po 
Z m a r t w y c h w s t a n i u 
Pańskim, Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego 
dla całego Kościoła. 
Miłosierdzie jest miłością, 
która kocha jeszcze raz! 
Tomasz zwątpił. Jego 
wątpienie otarło się o 
rezygnację z oczeki-
wania na miłość, która 
objawiła się jeszcze raz. 
Zwątpienie leży po dru-
giej stronie miłosierdzia, 
jak cień jest zawsze nap-
rzeciwko światła. Żaden 
grzech nie potrafi tak 

Sunday Reflection

zdewastować duszy ludz-
kiej jak zwątpienie. Poza 
nim jest już tylko rozpacz. 
Jezus wrócił po ośmiu dni-
ach, gdy uczniowie byli 
razem wewnątrz domu. 
Zaznaczono, że zbierali się 
wewnątrz, bo byli to ludzie 
żyjący wewnętrznie, 
głęboko, duchowo. Je-
zus wrócił do wspólnoty, 
która ciągle się zbierała 
i oczekiwała. Wrócił jak 
miłość miłosierna, która 
jeszcze raz chce kochać 
przez przebaczenie. 
Możliwe, że po uzdolnie-
niu uczniów we władzę 
przebaczania grzechów Je-
zus sam zademonstrował 
na Tomaszu, w jaki sposób 
ma się dokonywać prze-
baczenie: wpuszczać do 
wnętrza serca, choćby 
przez rany; ponownie 
dawać szansę; wierzyć w 
wątpiących; wyciągać ręce 
do tych, którzy je zranili 
gwoźdźmi; przekraczać dr-
zwi zamknięte; ryzykować 
nawet złamanie ser-
ca, przygwożdżenie, 
przebicie, byleby tylko 
pozyskać wszystkich 
wątpiących Tomaszów. 
Miłosierdzie jest dostępne 
najbardziej dla tych, któr-
zy sami go nie odmawiają 
swym krzywdzicielom. 
Sąd nieubłagany natomiast 
jest dla tych, którzy innym 
nie czynią miłosierdzia. 
Jezus wolał być skrzywd-
zony, niż osądzić krzywd-
zicieli i tych, którzy Go 
opuścili i zwątpili. Zależy 
Bogu na nas wszystkich i 
jest wierny swej miłości. 
Niedowiarstwo Tomasza, 
przeniknęło nie mniej 
głęboko do serca Jezusa 
niż włócznia. Gotowy 

Uroczystość 
Zwiastowania 
Pańskiego

Uroczystość Zwiastow-
ania Pańskiego (i Dzień 
Świętości Życia) obchod-
zona jest w Kościele trady-
cyjnie dokładnie 9 miesięcy 
przed Bożym Narodzeniem 
– w dniu 25 marca. W 
roku 2018 tego dnia pr-
zypada jednak Niedziela 
Męki Pańskiej, zwaną 
Niedzielą Palmową, która 
rozpoczyna obchody Wiel-
kiego Tygodnia, mające 
wyjątkową rangę w roku 
kościelnym. Ze względu 
na fakt, iż normy kościelne 
związane z kalendarzem 
liturgicznym wskazują, 
że obchód w randze 
uroczystości – a więc także 
Zwiastowanie Pańskie – 
nie może przypadać ani 
w niedzielę, ani w Wiel-
kim Tygodniu, ani też 
w Oktawie Wielkanocy 
(cała oktawa Zmartwych-
wstania Pańskiego również 
ma rangę uroczystości) 
została ona przenie-
siona na poniedziałek 
po Święcie Miłosierdzia 
Bożego, 9 kwietnia 2018! 
Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego przypomina 
nam o tym wielkim zdarze-
niu, od którego rozpoczęła 

się nowa era w dziejach 
ludzkości. Archanioł Ga-
briel przyszedł do Maryi, 
niewiasty z Nazaretu, 
by zwiastować Jej, że to 
na Niej spełnią się obi-
etnice proroków, a Jej 
Syn, którego pocznie w 
cudowny i dziewiczy 
sposób za sprawą Ducha 
Świętego, będzie Synem 
samego Boga. Fakt, że 
uroczystość ta przypada 
często w trakcie Wielkiego 
Postu uzmysławia nam, że 
tajemnica Wcielenia jest 
nierozerwalnie związana z 
tajemnicą śmierci i zmart-
wychwstania Chrystusa. 
Archanioł z nieba posłan 
był, by witaj Matce Boga 
rzekł. A kiedy ujrzał, że 
na jego bezcielesny głos 
bierzesz na siebie ciało, 
Panie, stanął w zachwycie 
wołając do Niej:„Witaj, o 
wysokości, pojęciom ludz-
kim niedostępna, Witaj, 
głębiono nawet anielskim 
okiem niezbadana, Witaj, 
bo jesteś tronem Króla, 
Witaj, bo dźwigasz Tego, 
co wszystkie dźwiga rzec-
zy. Witaj, gwiazdo Słońce 
nam ukazująca, Witaj, łono 
Boskiego wcielenia, Witaj, 
przez którą stworzenie się 
odnawia, Witaj, przez którą 
Stwórca dzieckiem się 
staje. Witaj, Oblubienico 
Dziewicza

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. 

Liturgia 
dziecięca 

W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca jest liturgia Mszy 
św. dla dzieci. Najbliższa 
Msza św. dla dzieci będzie 
6 maja 2018 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału wszystkie dzieci. 

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!

był jednak jeszcze raz 
odsłonić bok i poczuć się 
dotkniętym do żywego, 
byleby tylko Tomasz 
nie pozostał niedow-
iarkiem. Jezus, ukazując 
się uczniom z ranami, 
utożsamił się ze wszyst-
kimi napiętnowanymi 
przez społeczeństwo. Nie-
wolnicy byli napiętnowani 
na czole lub nosili obrożę 
na szyi. Dzwonki dla 
trędowatych, żółta łata 
lub gwiazda na ubraniu 
dla Żydów, numery iden-
tyfikacyjne dla więźniów 
obozów koncentra-
cyjnych, wilcze bilety dla 
„nielewomyślnych” w 
czasach komunizmu, żółte 
włosy dla prostytutek. 
Ludzie są stygmatyzowani 
do dziś i do dziś stygmaty 
Jezusa są dla nich jedyną 
szansą na odzyskanie 
godności. W żadnej religii 
jednak żaden bóg czy pro-
rok nie jawił się swoim 
wyznawcom jako naznac-
zony czy napiętnowany, 
oprócz Jezusa Chrystusa. 
Wszyscy odtrąceni, pie-
gowaci, o rudych włosach, 
niezgrabni, brzydcy, ro-
zwiedzeni, pominięci, sie-
roty, alkoholicy, narkoma-
ni wbijający jak gwoździe 
igły w swe ręce i nogi, 
bezdomni, śmierdzący, 
zgwałceni, znieważeni 
pobiciem, przestępcy, 
bezskutecznie szukający 
kogoś, kto by im zaufał i 
dał jakąś pracę, beznadzie-
jni nieudacznicy, zniewo-
leni, okaleczeni fizycznie i 
moralnie mogą w naznac-
zonym ranami Chrystusie 
zobaczyć swój obraz.



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £3223.75; Votive Can-
dles - £131.26; Papers 
- £4;  Church Shop - 
£18.40 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 

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

Panama 2019
If you would like to 

attend the next World 
Youth Day, in Panama 
2019, please speak to 
Mgr Martin or  Fr Sam-
uel Alabi MSP Director 
of Youth Formation at 
Youth Office. Diocesan 
Office, 24-28 Lawside 
Rd. Dundee DD3 6XY. 
youth-office@dunkeld-
diocese.org or call him 
on 07864700495

Lunch Club
The Lunch Club will 

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

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

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. 

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.

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

Parish 
Library

Borrow from our 
extensive collection 

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 all who 

joined us for the Good 
Friday Walk. Despite the 
rather inclement weather 
we still made a prayerful 
and meaningful journey.

Eucharistic 
Ministers’ and 
Readers’ Rota

The new Rota is now 
available in the Sacristy 
and can be picked up af-
ter Mass.
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SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

Please return your WEE BOXES

If you break a computer it is a tragedy, 
but poverty, the needs, the dramas of so 
many people end up becoming the norm. 
… In so many parts of the world there 
are children who have nothing to eat, 
that’s not news, it seems normal. It can-
not be this way!

Pope Francis, General Audience

NIGHTFEVER

Saturday Evening 7pm-10.30pm
with Exposition and Reconcilliation

26th May

in St Andrew’s 
Cathedral, Dundee

 “Always a grace-filled evening 
of adoration and outreach on the streets

 and is  an endeavour 
which hopes to respond to the 

Holy Father’s desire for 
a ‘missionary’ church.”

Niki Munro 


