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3rd Sunday of Easter
Year B

15th April 2018

“In their panic and fright they thought they were seeing a ghost. He said to them, ‘Why are you disturbed? 
Why do such ideas cross your mind?’ “ —Luke 24:37-38 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

Responsorial Psalm
 Lift up the light of your face on us, 
 O Lord.

Gospel Acclamation 
 Lord Jesus, 
 explain the scriptures to us.
 Make our hearts burn within us 
 as you talk to us.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the soul of Rose Mackle 
whose Requiem Mass 
will be held this Thurs-
day at 10am. Please also 
remember Sue O’Neill, 
Margaret McCarron, 
Elsie Donnelly, Mar-
garet Donnelly, Watty 
Colquhoun, James 
Clark, Bernard Mona-
ghan, Francisco Saetang,  
Cathie Gibson, Rose 
Sheridan, John Ryan, 
Kitty Thompson, Audrey 
Bell and Mimi Dahm 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)

MATTER OF FACT

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus is risen! This 
proves Jesus is God. 
This means we 

should live no longer for 
ourselves but for Him (2 
Cor 5:15). Jesus’ Resur-
rection and divinity mean 
that everything Jesus said 
is true, including His 
promise to raise His dis-
ciples from the dead. The 
fact that Jesus intends to 
raise us from the dead has 
mammoth ramifications 
for us — not only after 
our deaths, but also in our 
daily lives. We need no 
longer be slaves through 
the fear of death (Heb 
2:15). We can live radi-
cally free and unselfish 
lives of love.

However, for us to re-

ceive the astounding ben-
efits of the Resurrection, 
we must believe in Jesus 
as the Resurrection and 
the Life (Jn 11:25). We 
must not think of Jesus as 
a ghost (Lk 24:37) or of 
His Resurrection as un-
real, merely symbolic, or 
mythical. 

The Resurrection is 
not a story; it is an objec-
tive, historical fact (Cat-
echism, 639, 643, 645, 
647). Through the Scrip-
tures and the breaking 
of the bread, that is, the 
Eucharist (Lk 24:30-32, 
45), the Holy Spirit will 
give us the faith to open 
our eyes to the reality of 
the risen Christ (see Jn 
20: O truly blessed Night, sings the Exultet of the 

Easter Vigil, which alone deserved to know the time 
and the hour when Christ rose from the realm of 
the dead! But no one was an eyewitness to Christ’s 
Resurrection and no evangelist describes it. No one 
can say how it came about physically. Still less was 
its innermost essence, his passing over to another 
life, perceptible to the senses. Although the Resur-
rection was an historical event that could be veri-
fied by the sign of the empty tomb and by the reality 
of the apostles’ encounters with the risen Christ, 
still it remains at the very heart of the mystery of 
faith as something that transcends and surpasses 
history. This is why the risen Christ does not reveal 
himself to the world, but to his disciples, “to those 
who came up with him from Galilee to Jerusalem, 
who are now his witnesses to the people.

Catechism 647
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Znany francuski pisarz 
François Mauriac (1885 
– 1970) został zagadnięty 
kiedyś ironicznie przez 
pewnego dziennikarza: 
„Panie Mauriac, szanuję 
pana jako człowieka 
wykształconego i 
mądrego. Stoi pan mocno 
w świecie. Ale jednego 
nie mogę zrozumieć: tego, 
że pan jest katolikiem. 
Jak może pan wierzyć 
w życie po śmierci? Jak 
pan sobie to wyobraża? 
Jak ma ono – pańskim 
zdaniem – wyglądać?”. 
Laureat literackiego Nobla 
odpowiedział zaskakująco: 
„Ja sobie w ogóle niczego 
nie wyobrażam. Zos-
tawiam tę sprawę Panu 
Bogu i nie mieszam się 
w to, jaką niespodziankę 
chce On zgotować dla 
swoich”. Chrystus po 
swoim Zmartwychwstaniu 
miał upodobanie w zaskak-
iwaniu swoich wyznaw-
ców. Ukazuje się nagle 
Marii Magdalenie, innym 
razem zatrzymuje kobiety, 
które przerażone uciekają 
zobaczywszy odsunięty 
kamień i pusty grób. 
Mimo drzwi zamkniętych 
zjawia się nagle w Wiec-
zerniku czy nad Jeziorem 
Tyberiadzkim, czyniąc cud 
obfitego połowu. W dzisie-
jszej Ewangelii zjawia się 
wśród uczniów, którzy 
nie ochłonęli jeszcze po 
powrocie z Emaus, byli Sunday Reflection

zatrwożeni, pełni lęku. 
Jakby chciał przyzwyczaić 
ich do tego, że zawsze jest 
z nimi. Choć uczniowie 
spędzili z Jezusem wiele 
czasu, patrzyli na Niego, 
jednak Go nie rozpoznali. 
Powód? W ich rozumow-
aniu nie było miejsca na 
uwierzenie czy zdumienie. 
Uczniowie zdają się pytać: 
jak to, On naprawdę żyje, 
jest pośród nas i każe 
wierzyć, że ból i cierpi-
enie, męka i śmierć to 
tylko droga ku życiu? W 
swoim myśleniu niejed-
nokrotnie jesteśmy po-
dobni do apostołów, którzy 
wiedzą, że nic nie może 
się zmienić. A myśmy się 
spodziewali, że będzie in-
aczej, że zwycięży dobro 
ludzkich serc, gotowość 
do poświęceń, a wyszło in-
aczej. Czy to, co widzimy 
wokół nas, czy sposób, w 
jaki o tej rzeczywistości 
mówimy i piszemy, jak 
ją pokazujemy, jest jedy-
nym z możliwych? Czy 
scenariusz, jaki podpowi-
ada nam nasze rozżalone 
serce, jest prawdziwą 
wersją wydarzeń? I tak, 
i nie. Jeśli Chrystus nie 
zmartwychwstał, to jest 
to wersja prawdziwa. Ale 
jeśli zmartwychwstał, to 
oznacza, że również i my 
zmartwychwstaniemy, 
a nasze życie może się 
zmienić. Rozmyślając o 
mojej drodze wiary warto 

„Różaniec do 
Wybrzeży”

Na wzór Polski i Irlan-
dii w Szkocji będzie or-
ganizowany „Różaniec do 
wybrzeży” („Rosary of the 
Coast”) mający pogłębić i 
odnowić wiarę wszystkich 
pielgrzymujących, aby 
wspólnie budować Kościół 
Chrystusowy na wierze, 
moralności, szacunku do 
życia i nauczaniu Kościoła. 

Łącząc się ze sobą we 
wspólnej, ogólnokra-
jowej modlitwie do Mat-
ki, Królowej Różańca 
św. będziemy w jedności 
odmawiać modlitwę 
różańcową w dniu 29 kwi-
etnia (niedziela) o godzinie 
3pm. W Diecezji Dunkeld 
będziemy się gromadzić w 
Dundee, Arbroath, Perth i 
w wielu innych miejscach 
naszej diecezji. 

Również w naszej parafii 
nabożeństwo różańcowe 
będzie w tym dniu w 
kościele 29 kwietnia o godz. 
3:00pm. Zapraszamy do lic-
znego udziału! 

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. 7pm w kościele. 
Wszystkich chętnych pros-
imy o kontakt z Panią Magdą 
Dubanowską dzwoniąc: 
07821 826556. 

 
Wielkopostna 
Jałmużna

W dalszym ciągu pros-
imy o przynoszenie małych 
pudełeczek „wee boxes”, w 
które napełnialiśmy naszy-
mi ofiarami na Kambodżę 
w ramach naszej jałmużny 
wielkopostnej. Pudełeczka 
można składać przed/po 
Mszy św. w zakrystii lub 
bezpośrednio do ks. Bogda-
na. Dziękujemy za wszystkie 
ofiary!

zastanowić się, czy nie 
jest tak, że jedynym kryte-
rium wiarygodności naszej 
wiary w Zmartwychwst-
anie jest codzienne życie. 
Jak uczniowie w drodze 
do Emaus my także 
możemy niedowierzać. 
Nasza modlitwa może być 
modlitwą wątpiącego To-
masza, załamanego Piotra, 
możemy się też otrzeć o 
nadgorliwość Szawła. Oni 
pozwolili się przemienić, 
bo uwierzyli słowom 
Z m a r t w y c h w s t a ł e g o : 
„Musi się wypełnić wszyst-
ko, co napisane jest o Mnie 
w Prawie Mojżesza, u Pro-
roków i w Psalmach”. Wt-
edy oświecił ich umysły, 
aby rozumieli Pisma. I 
rzekł do nich: „Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w 
imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszc-
zenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od 
Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego”. Czy 
jesteśmy świadkami Pana 
dziś? W roku śmierci i 
zmartwychwstania Chrys-
tusa nie było łatwiej 
uwierzyć niż nam dzisiaj, 
a jednak ci, którzy uwier-
zyli, przekazali nam, że to 
jest możliwe, więc i my 
możemy! A Bóg ma dla 
nas swoje niespodzianki!

Międzynarodowe 
Party

W piątek 11 maja o 
godzinie 6:30pm rodzi-
na parafialna św. Jana 
Chrzciciela organizuje 
międzynarodową imprezę 
wewnątrz parafialną dla 
grup etnicznych tworzących 
naszą parafię. Te grupy to: 
Filipińczycy, z Indii, Po-
lacy i wspólnota Szkocka. 
Grupa Szkocka będzie 
głównym gospodarzem tego 
spotkania. Imprezę rozpoc-
zniemy Mszą św. o godz. 
6:30 – 7pm, a następnie przy 
muzyce, śpiewie i regional-
nych potrawach będziemy 
się sobą cieszyć i świętować. 
Każda grupa jest oczywiście 
zaproszona do zaprezen-
towania programu artystyc-
znego i potraw z lokalnej 
kuchni. My Polacy również 
przygotujmy coś oryginalne-
go dla ciała i ducha wzorem 
lat poprzednich. Bilety będą 
wkrótce dostępne. Cena 
biletu darmowa. Zaprasza-
my!!!

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 
uczestnictwa we Mszy 
św. o godz. 5pm. 

Liturgia 
dziecięca 

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest litur-
gia Mszy św. dla dzieci. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 6 maja 2018 
r. o godz. 5pm. Serdec-
znie zapraszamy do udziału 
wszystkie dzieci.  

Boże Niespodzianki



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1471.94; Votive Can-
dles - £111.45; Papers 
- £16.97;  Church Shop 
- £48 and SCIAF £30.

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 

Our Children’s Lit-
urgy will take a break 
until Sunday 22nd April. 
Thanks to all who con-
tribute to this important 
ministry.

Leaders, please check 
the rota at the back of the 
church.

Union of 
Catholic 
Mothers

Tuesday 17th, Mass 
begins at 7pm  followed 
by an evening to Our 
Lady, with Guest visitors 
Sr. Mary Delphine and 
IHM Sisters, Dundee.

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 

restart tomorrow, Mon-
day 16th April. All wel-
come for soup and a roll.

Mass for
the Sick

The next Mass for the 
Sick will be celebrated 
next Saturday, 21st April 
at 10am followed by teas 
in the Hall. All welcome.

Italian 
Association

Apologies to all for the 
unavoidably short notice 
for the cancellation of 
last week’s Bingo.

Italian classes continue 
after 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.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish Library

Borrow from our 
extensive collection 

Joan and the Girls 

Bingo Tea
St John’s Church Hall
 Monday, 16th April
Eyes down 7.30pm.  

Ticket £1

Eucharistic 
Ministers’ and 
Readers’ Rota

The new Rota is now 
available in the Sacristy 
and can be picked up af-
ter Mass.

Legacies
Many thanks to the 

late Bridget Williamson 
who has generously be-
queathed to the parish the 
sum of £10,000.  

We are very apprecia-
tive of Bridget’s thought-
fulness and support to 
the parish and its mem-
bers throughout many 
years,  together with her 
husband John. It is a re-
minder for the parish of 
the care and love we have 
for each other.

Songs of 
the Roma 

Gypsy flair comes 
to Birnam on Monday 
7th May, 8pm, Birnam 
Arts Centre, Station Rd, 
Birnam, Dunkeld PH8 
0DS, 01350 727674. 
Tickets £12 conc £10 
U26s £5.

Simon Thacker has 
performed at major fes-
tivals around the world, 
particularly recently on 
the Indian continent, in-
cluding for an audience 
of 60,000 in Dhaka and 
at one of India’s biggest 
sacred music festivals, 
The Sacred Pushkar in 
Rajasthan. 

Cellist Justyna Jablon-
ska (not ours!) has stud-
ied in Paris and worked 
alongside luminaries 
such as Sir Simon Rattle 
and Isabelle Faust. 

Masha Natanson is an 
outstanding Polish Roma 
singer and violinist who 
has acquired a huge 
repertoire of authentic 
Romani traditional song, 
gathered in the course of 
extensive travelling, col-
lecting and performing. 
Their tour is supported 
by Creative Scotland.
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We cannot love God unless we love each 
other, and to love we must know each 
other. We know him in the breaking of 
bread, and we are not alone any more. 
Heaven is a banquet and life is a ban-
quet, too, even with a crust, where there 
is companionship.

Servant of God Dorothy Day, 
The Long Loneliness

Forthcoming 
Parish Events

- FRIDAY 11th MAY 2018 -

INTERNATIONAL 
EVENING

The parish family of St John the Baptist is holding 
an International Parish Party to celebrate the 

coming together of the Filipino, Indian, Polish 
and Scottish communities within the Church. 

The Scottish Group will be the main host of this 
meeting. The event starts with Mass at 6.30pm, 
then with music, singing and regional dishes, 

we will enjoy and celebrate each other. 

Each group is of course invited to present an artis-
tic program and dishes from the local cuisine.

TICKETS FREE

- JUNE 2018 -

PARISH FETE 
And other celebrations around the 

Feast of St John the Baptist 

More detailed information will follow 

www.stjohns-perth.org.uk/calendar/

Rosary on 
the Coast 
Following the model of Poland and 
Ireland, the “Rosary of the Coast” is 
being organized in Scotland to 
deepen and renew the faith of all pilgrims to build 
together the Church of Christ on faith, morals, 
respect for life and the teaching of the Church. 
Connecting with each other in a common nationwide 
prayer to Mother, Queen of the Holy Rosary. We will 
be united in praying the rosary on April 29 (Sunday) 
at 3pm. 

Across the Diocese of Dunkeld parishioners will 
gather in Dundee, Arbroath, Perth and many other 
places in our diocese. Also there will be a Parish 
Rosary Service in the church on April 29th, at 3pm. 
We invite you to participate!


