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4th Sunday of Easter
Year B

22nd April 2018

“Peter, filled with the Holy Spirit, spoke up.” —Acts 4:8
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
 The stone 
 which the builders rejected 
 has become the corner stone.

Gospel Acclamation 
 The good shepherd 
 is one who lays down 
 his life for his sheep.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Rose Mackle, 
Erin Katy Pearson, Wat-
ty Colquhoun, Gregory 
Foley, Christina New-
man, John Ryan, Audrey 
Bell, Kitty Thomson, 
May and Tony Ward, 
Tommy Campbell, 
Bridgette Campbell, Mi-
chael McBride, Mary 
McBride, Theresa Bryan, 
Martin and Mary Mur-
phy, Alan Calder and 
Francisco Saetang 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)

FILL UP

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

At the first Chris-
tian Pentecost, 
“all were filled 

with the Holy Spirit” 
(Acts 2:4). After Peter and 
John were released from 
prison, the first Chris-
tian community gathered 
to pray, and “the place 
where they were gathered 
shook as they prayed. 
They were filled with the 
Holy Spirit” (Acts 4:31). 

Stephen, the first dea-
con and the first martyr, 
was “a man filled with 
faith and the Holy Spirit” 
(Acts 6:5). Barnabas “was 
a good man filled with the 
Holy Spirit and faith” 
(Acts 11:24). The Lord 
commands us: “Be filled 
with the Spirit” (Eph 
5:18).

We need to be filled 
with the Holy Spirit be-
cause we may have:
• rationed our reception 

of the Spirit due to 
sin, fear, or ignorance 
(cf Jn 3:34),

• quenched (1 Thes 5:19) 
or grieved the Spirit 
(Eph 4:30) through 
sin and selfishness, or

• had our capacity to 

receive the Spirit en-
larged by the Spirit 
working in us. Thus, 
we have more room 
to receive the Spirit 
in greater ways, for 
the Spirit has changed 
us from petty, nar-
row, self-centered 
people to big-hearted, 
great-souled men and 
women of God with 

kingdom-vision.
Consequently, “receive 

the Holy Spirit” in full-
ness (Jn 20:22). “Stir into 
flame the gift of God” that 
you have received. “The 
Spirit God has given us 
is no cowardly spirit, but 
rather One That makes us 
strong, loving, and wise” 
(2 Tm 1:6, 7). Be filled 
with the Holy Spirit.

Young Adult Retreat
29th June - 1st July 2018 (18 - 40yrs)

With Fr Peter Morris C.Ss.R. 
& Redemptorist Youth Ministry Team

Journey together through private prayer 
with key Gospel passages towards a renewed 

encounter with Christ as Priest, 
Prophet and King.

 
Young Adult Retreat cost £150

Discounts available for students and the unwaged

CONTACT 01738 624075
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

W poniedziałek – 
Uroczystość św. Wojcie-
cha, biskupa i męczennika, 
głównego patrona Polski.

W środę 
– Święto św. Marka, 
ewangelisty

Czwarta Niedziela 
Wielkanocna nazywana 
jest Niedzielą Dobrego 
Pasterza. Rozpoczyna 
ona tydzień modlitw o 
powołania kapłańskie 
i zakonne. Jezus, Syn 
Boży, przedstawia się 
jako Dobry Pasterz, który 
troszczył się o swoją 
owczarnię. Posiada On 
władzę od Ojca, z którym 
stanowi jedność. Jezus 
odrzuca posłannictwo pol-
ityczne i ogłasza królestwo 
Bożego oparte o przyka-
zanie miłości, którego 
granicę stanowi wiara w 
Niego. Natomiast do swo-
jego królestwa zaprasza 
każdego, kto pragnie 
wypełniać wolę Ojca 
wyrażoną w ewangelicznej 
nauce. Misję Dobrego Pas-
terza mają kontynuować na 
ziemi wyświęceni kapłani. 
Istnieje kapłaństwo 
powszechne, w którym 
otrzymują udział wszyscy 
ochrzczeni, i kapłaństwo 
urzędowe, zwane też 
służebnym, które jest prze-
kazywane przez sakra-
ment święceń. Kapłaństwo 
powszechne uzdalnia i 
zobowiązuje wiernych do 
udziału w kulcie Bożym. 
Kapłaństwo urzędowe 
udziela natomiast świętej 
władzy, mocą której 
kapłani służą ludowi 
Bożemu przez naucza-
nie, sprawowanie kultu 
Bożego i duszpasterst-
wo. Kapłaństwo zostało 
ustanowione dla ludzi, Sunday Reflection

którzy potrzebują zbawie-
nia. Księża znajdują się 
między ziemią a niebem. 
Jedni są młodzi, szczupli, 
wysokiego wzrostu, inni 
zaś starzy, grubi i tak niscy, 
że na ambonie wspinają 
się na palce, żeby było 
ich dobrze widać. Jednak 
wszyscy księża przybliżają 
do Chrystusa, karmiąc 
słowem i łaską Bożą. Jako 
dziewięćdziesięciolatek 
ks. Jan Twardowski 
stale powtarzał: „Jestem 
szczęśliwym księdzem”. 
Kochał kapłaństwo, 
kochał Kościół, któremu 
służył tak wiernie, jak 
potrafił. Przede wszystkim 
jednak kochał Jezusa. Sam 
stwierdził w „Autobio-
grafii”: „Zakochałem się 
w Jezusie i nie spotkałem 
nikogo piękniejszego 
niż On”. Sens życia 
stanowiła dla niego Eu-
charystia i modlitwa. 
Mówił: „Kapłaństwo jest 
łaską, trzeba zaufać tej 
łasce. Trzeba ufać Temu, 
który prowadzi. Dla 
mnie kapłaństwo to jakaś 
niezwykła fascynacja 
osobą Pana Jezusa”. Bóg 
sam wybiera człowieka, 
a „odpowiedzieć na 
powołanie znaczy 
pozwolić wprowadzić 
się na drogę wiodącą do 
Chrystusa” – zauważa 
papież Franciszek. 
Kapłaństwo nie opi-
era się na naturalnych 
zaletach lub osobistych 
osiągnięciach któregokol-

„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 wszyst-
kich 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, Abroath, Perth i 
w wielu innych miejscach 
naszej diecezji. Również w 
naszej parafii nabożeństwo 
różańcowe będzie w tym 
dniu w kościele 29 kwietnia 
o godz. 3pm. Zapraszamy do 
licznego udziału! 

Humor na 
niedzielę

Podczas wizyty w szpi-
talu psychiatrycznym gość 
pyta ordynatora jakie kryte-
ria stosują, aby zdecydować 
czy ktoś powinien zostać 
zamknięty w zakładzie czy 
nie. Ordynator odpowiedział: 
Napełniamy wannę, a potem 
dajemy tej osobie łyżeczkę do 
herbaty, kubek i wiadro i pros-
imy, aby opróżnił wannę. Aha, 
rozumiem, powiedział gość. 
Normalna osoba użyje wiadra, 
bo jest większe niż łyżeczka 
czy kubek. Nie - powiedział 
ordynator - normalna osoba 
pociągnęłaby za korek. Chce 
pan pokój z widokiem czy bez?

Ekstremalna 
Droga Krzyżowa

Uczestnicy Ekstremalnej 
Drogi Krzyżowej zapraszają 
wszystkich zainteresowanych 
na pokaz zdjęć i dzielenie się 
przeżyciami przy kawie, herba-
cie i ciastku w tę niedzielę tj. 
22 kwietnia o godz. 6pm (zaraz 
po polskiej Mszy św.) w holu 
parafialnym. 

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 wszyst-
kie dzieci. 

wiek z powołanych. To 
przede wszystkim życie 
eucharystyczne. Pismo 
Święte mówi otwar-
cie o ociężałości Dwu-
nastu, o ich chwiejności 
i niewierności. Ich 
powołanie pochodziło 
wyłącznie z wolnego 
wyboru Jezusa. Jako 
reprezentanci Jezusa 
kapłani wciąż od nowa, 
sprawując Eucharystię, 
uobecniają Jego zbaw-
cze wydanie się na 
śmierć. I w ten sposób 
wypełniają testament Mis-
trza: „To czyńcie na moją 
pamiątkę”.Dlatego i dziś 
Chrystus zaparasza: Pójdź 
za mną, bo żniwo wielkie, 
a robotników mało. Nie bój 
się pójść za Dobrym Pas-
terzem... Zawsze będziesz 
potrzebny. Patrz, tyle 
ugoru do przeorania, tyle 
serc nieprzemakalnych 
na łaskę!. Tyle serc 
skołatanych i obolałych.. 
Tylu Nikodemów chce 
rozmawiać nocą. Tyle 
jawnogrzesznic chce 
usłyszeć słowo przebac-
zenia i upomnienia. Tylu 
chorych czeka byś włożył 
na nich ręce i modlił się. 
Tylu chce słuchać słów 
dobroci, miłości, przebac-
zenia. Tyle poplątanych 
dróg, ludzi o zagubionym 
zmyśle kierunku i orien-
tacji! Nigdy nie będziesz 
bezrobotnym!

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 zaprezentow-
ania programu artystycznego 
i potraw z lokalnej kuchni. 
My Polacy również przy-
gotujmy coś oryginalnego 
dla ciała i ducha wzorem 
lat poprzednich. Bilety będą 
wkrótce dostępne. Cena bile-
tu darmowa. Zapraszamy!!!

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnieje 
możliwość skorzystania z 
Sakramentu Pokuty od godz. 
4:15pm. Zapraszamy do regu-
larnej spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. o 
godz. 5pm. 

Jak Dobry Pasterz

Sunday Mass

Children’s Liturgy

Extreme Way - Reunion

Sunday Humour

Rosary on the Coast

International Party



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1454.56; Votive Can-
dles - £92.25; Papers 
- £10.27;  Church Shop 
- £10; Hall Rent £50  
and SCIAF £10. Bridget 
Williamson legacy - 
£10,000.

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 recommences at the 
9am Mass on Sundays. 
Thanks to all who con-
tribute to this important 
ministry.

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

Thank you
The Keep in Touch 

Group are appreciative 
of all who  organised 
and ran the recent Bingo 
Tea - to all “Your Girls” 
and David Smith for the 
giving of their time and 
support.

Also to all those who 
came out on the night to 
raise the £1,314 which 
will enable us to keep up 
and running within the 
parish. Thank you.

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meeting 1st May 
- after 7pm Mass - a 
Bingo Tea will be held in 
aid of Student Priesthood 
fund.

Tickets are £1 to in-
clude refreshments. All 
donations and prizes 
gratefully received.

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 from 
12-1pm. All welcome for 
soup and a roll.

Italian 
Association

The next meeting of 
the Italian Association 
will take place on Satur-
day 28th April, at 1pm, 
followed by Holy Mass 
in Italian in the church at 
2pm.

Italian classes continue 
from Saturday 5th May 
from 4.15-6.15pm. 

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 

Union of Catholic Mothers

Bingo Tea
in aid of the student priesthood fund

in St John’s Church Hall

 Tuesday 1st May
Eyes down 7.30pm.  

Ticket £1

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.

Footnote
Once more it is neces-

sary to remind ourselves 
of the need to raise and 
lower the kneelers quiet-
ly. It is unfortunate when 
the most reverent mo-
ments of our Mass may 
be marked  by an unholy 
cacophony.

PARISH ANNUAL 
GENERAL MEETING

7pm, Monday 14th May
in the Church Hall

The AGM gives parishioners an opportunity 
both to receive information about events

in the parish and to express your opinions

Coming events
The Summer Fete is 

postponed until 2019. 
The annual barbecue will 
take place as usual in 
June - details to follow.

Parish Pastoral 
Council

The minutes of the re-
cent meeting of the Par-
ish Pastoral Council have 
been placed on the noti-
ceboard at the back of the 
church. Thank you.

Pastoral letter
Today’s Pastroral Let-

ter from Bishop Stephen 
is  addressed to all, but 
especially to the young 
and those who have care 
of the young. 

It also concerns the 
new arrangements for 
Confirmation and some 
thought on our need to 
reach our young Catho-
lics more effectively.

A copy is available 
on the parish website - 
www.stjohns-perth.org.
uk/good-shepherd
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Evangelisers thus take on the ‘smell of 
the sheep’ and the sheep are willing to 
hear their voice.

Pope Francis, Evangelii Gaudium, para 24

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. There will be a Parish 
Rosary Service in St John’s, led in Polish but with an 
English translation provided, on April 29th, at 3pm. 
We invite you to participate!

ST MARGARET 
of SCOTLAND

Annual Pilgrimage  to St Margaret’s Shrine 
at  Dunfermline Abbey

Sunday 3rd June 2018

Guided tours of the sites associated with 
St Margaret leave from the Abbey 

every 30 mins from 11am

Gather at the gates of Pittencrieff Park 
at 1.45pm for procession to   

St Margaret’s Memorial Church 
for Holy Mass


