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6th Sunday of Easter
Year B

6th May 2018

“As Peter entered, Cornelius went to meet him, dropped to his knees before him and bowed low.” 

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 Lord has shown 
 his salvation to the nations.

Gospel Acclamation 
 Jesus said: 
 ‘If anyone loves me 
 he will keep my word,
 and my Father will love him, 
 and we shall come to him.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Mary Ward, 
Peter Bleasdale, David 
Murphie and Erzsebet 
Berta Rognar 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)

OPEN TO RECEIVE THE HOLY SPIRIT

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The Holy Spirit 
wants to teach 
us all things (Jn 

14:26). For example, He 
wants to teach us how to 
be parents, wives, hus-
bands, lay single people, 
and members of religious 
communities. The Spirit 
wants to teach us how 
to spend our money, eat, 
talk, think, work, love, 
live, and die. Because the 
Holy Spirit wants to teach 
us so much, the proper 
relationship with Him is 
to be teachable, that is, 
docile.

Most of the time the 
Spirit does not teach us 
directly but indirectly. 
He teaches us through 
people, such as parents, 
pastors, spouses, broth-
ers, sisters, strangers, 
and even enemies. To be 
docile means to be able 
to learn from anyone the 

Holy Spirit chooses to 
teach through. For exam-
ple, Cornelius, a power-
ful Roman centurion, was 
humbly submissive to the 
teaching of Peter, an un-
educated Jewish fisher-
man (see Acts 10:25ff). 

The secretary of the treas-
ury of the Ethiopian gov-
ernment asked the simple 
Philip to teach him from 
the Bible (Acts 8:27ff).

Who do you consider 
to be the last person in 
the world to teach you 

anything? If the Spirit so 
chooses, are you willing 
to be taught by him or 
her? If so, you are docile 
and ready to receive the 
Holy Spirit. If not, you are 
in danger of rejecting the 
Holy Spirit.

Ascension Day
Solemnity and Holy Day of Obligation

on Thursday 10th May
Masses in St John’s

Vigil (Wednesday) 7pm; 10am and 7pm

Mass for St John’s Academy (Secondary)
 will be celebrated in the Church at 12 noon

2 further Masses will be celebrated 
in St John’s Academy (Primary)

“Not by power, not by might, 
but by my Spirit says the Lord”

Zechariah 4:6
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

We wtorek 
– Uroczystość św. 
Stanisława, biskupa i 
męczennika, głównego 
patrona Polski.

W Czwartek 
– Uroczystość 
Wniebowstąpienia 

Miłość potrzebuje ciągłego 
podtrzymywania, rozwijania, 
starania, aby nie rozwiała 
się jak dym, nie skończyła 
się jak sen, nie odleciała 
jak przestraszony ptak, nie 
zwiędła jak niepodlewana 
roślina. Potrzebuje uderzania 
Słowami Biblii jak dłutem 
w skałę serca, by je kruszyć, 
czyli czynić sercem skruszo-
nym. Miłość Boga zdo-
bywa się wytrwale każdego 
dnia, wpisując we własną 
duszę naukę Jezusa. To mo-
zolne żłobienie serca, pełne 
wysiłku, walki, wyczuwalne-
go oporu egoizmu, ciągłego 
poprawiania detali. Miłość 
ta jest po to, aby radość 
człowieka była pełna. Jezuso-
wi chodzi bowiem o szczęście 
człowieka, i według Niego 
nic tak nie uszczęśliwia jak 
troska o miłowanie Boga. 
Jeśli człowiek lekceważy 
wpisywanie Jego nauki w 
tablicę serca – twardszą niż 
kamień – jego wnętrze po-
zostaje nienasycone i nie-
spokojne. Ostatnia, 613. 
micwa (nakaz) Starego Przy-
mierza nakazywała Żydowi 
napisać własnoręcznie, lit-
era po literze, zwój Tory dla 
siebie. Natchnione słowa 
miały być w ten sposób 
osobiście nie tyle przepisane Sunday Reflection

na pergaminie, co wpisane w 
duszę człowieka. Jezus chce 
jeszcze więcej od swoich 
uczniów. Pragnie nieustan-
nego wysiłku nie tylko w 
rozmyślaniu nad Jego nauką, 
ale przede wszystkim nieus-
tannego wysiłku w miłosnym 
poznawaniu wszystkiego, co 
On im objawił.

Zakochani posługują 
się często poezją, bo nie 
znajdują słów, by wyrazić 
uczucie codziennymi 
sformułowaniami. Cytują El-
iota albo Rilkego, ponieważ 
miłość potrzebuje szczegól-
nego języka, który porusza 
nie tylko uczucia, ale też 
popycha do niezwykłych 
wyczynów. Każde ludzkie 
słowo wydaje się mizernym 
opakowaniem dla wyrażenia 
nawet zwykłego zakocha-
nia. Jakich słów potrzeba, 
by wyrazić miłość Boga do 
człowieka albo człowieka 
do Boga? Tu trzeba czegoś 
więcej niż poezji. Dlatego 
Jezus używa takich słów, jak 
przykazanie, nakaz, rozkaz, 
nauka, praeceptum! Mimo 
tak mocnych słów, ta miłość 
nie ma nic z elementów kon-
troli. Wielu ludzi użala się 
na obojętność kogoś, kogo 
kochają. Ale nie każdy potrze-
buje takiej miłości, jaką my 

Liturgia 
dziecięca 
W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie wyjątkowo 
13 maja 2018 r. (w drugą 
niedzielę) o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału wszystkie dzieci. 

ofiarujemy. Często miłość, 
którą obdarzamy kogoś, 
wcale nie jest miłością, tylko 
wymuszaniem czy też pode-
jrzliwym sprawdzaniem dru-
giej osoby. Jezus wiedział, 
jakiej miłości potrzebują 
uczniowie i taką miłość im 
ofiarował. Wiedział też, jaką 
miłością pragną oni kochać 
i do takiej ich pobudzał. 
Erich Fromm porównał 
ofiarowywanie miłości do 
zapewnienia roślinie wil-
goci. Moją miłość prze-
jawiam w tym, że zapewniam 
roślinie taką wilgotność, 
jaka jest jej potrzebna. Nie 
mogę zakładać, że wszyst-
kie rośliny potrzebują takiej 
samej wilgotności, bo mogę 
uszkodzić lub zniszczyć 
wiele z nich. Nie wystarc-
zy chcieć dobrze. Trzeba 
jeszcze poznać, wiedzieć, 
czego oczekuje kochana 
osoba. Nasze wyobrażenia o 
miłości są nie tylko zdefor-
mowane, ale czasem nawet 
krzywdzące dla innych. Jeśli 
nie pozbędziemy się osob-
istych wyobrażeń o miłości, 
możemy mieć problem z 
uciekaniem od nas ludzi. Jeśli 
nie wiem, jakiej miłości oc-
zekuje ode mnie Bóg, mogę 
też się z Nim rozminąć.

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. 

Miłość wymaga

Sunday Mass

Children’s Liturgy

International Party

Maj – Miesiąc 
Maryjny

Rozpoczęliśmy miesiąc 
Maj, miesiąc szczegól-
nie poświęcony Matce 
Najświętszej. W naszej 
pięknej polskiej trady-
cji miesiąc ten pachnący 
wiosną i kwieciem zawsze 
był czczony jako miesiąc 
poświęcony naszej 
Królowej. Dlatego nawet 
żyjąc tutaj na emigracji nie 
zapominajmy by uczcić 
Maryję odmawiając w 
naszych domach Litanię 
Loretańską ku Jej czci. 
Udekorujmy również 
Jej wizerunki w naszych 
domach jak to robią nasi 
rodacy w Polsce. Trudno 
tam znaleźć figurę czy 
przydrożną kapliczkę 
by nie było przy nich 
kwiatów dla Pani Niebi-
skiej. Niech ta więź z 
krajem ojczystym i naszą 
Polską Królową wleje w 
nasze serca źródło Bożych 
łask, ukoi tęsknotę za 
Ojczyzną, a Maryja niech 

swą Matczyną opieką 
wyprasza u swojego Syna, 
Boże błogosławieństwo 
dla każdej polskiej rodz-
iny żyjącej w tym kraju. 

Pierwsza
Komunia św. 

Pierwsza Komunia św. 
naszych Polskich dzieci 
będzie w tym roku 3 czer-
wca o godz. 4:00pm. Dzie-
ci, które po raz pierwszy 
będą przyjmowały Pana 
Jezusa do swoich serc 
to: Mateusz Derucki, Pi-
otr Dworak, Wiktor Gu-
towski, Oskar Horbac-
zek, Wiktoria Jakubczyk, 
Filip Jurczyszyn, Alicja 
Kujałowicz, Marcel Ku-
siak, Agata Maj, Oskar 
Nowak, Jakub Pakuła, 
Wiktor Pakuła, Zuzanna 
Pietrzyk, Daniel Sroka, 
Nadia Ścigany, Marcel 
Szlama, Czesław Tyl-
isz, Dawid Wolski, Maja 
Zachariasz. Pamiętajmy 
o nich w naszych modlit-
wach. 

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, Polacy i wspól-
nota Szkocka. Grupa Sz-
kocka będzie głównym 
gospodarzem tego spot-
kania. Imprezę rozpoc-
zniemy Mszą św. o godz. 
6:30 – 7pm, a następnie 
przy muzyce, śpiewie i 
regionalnych potrawach 
będziemy się sobą cieszyć 
i świętować. Każda grupa 
jest oczywiście zapro-
szona do zaprezentowania 
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 biletu darmowa. 
Zapraszamy!!!

Doroczne 
spotkanie 
parafialne 
(AGM)

Nasze doroczne spot-
kanie z Duszpasterzami 
Parafii św. Jana Chrzcicie-
la, oraz z Radą Parafialną 
odbędzie się 14 maja 2018 
roku w holu parafialnym o 
godz. 7:00pm. Na spotka-
niu będzie zaprezentowa-
na bieżąca sytuacja naszej 
parafii od strony dusz-
pasterskiej jak również 
finansowej. Jest to okazja 
by również poznać nasze 
osiągniecia minionego 
roku, ale także i problemy 
z jakimi się borykamy. 
Na spotkaniu zostanie 
przedstawiony plan naszej 
dalszej działalności. 
Ideą tego spotkania jest 
to by usłyszeć ze strony 
naszych parafian Wasze 
spostrzeżenia i pomysły, 
które możemy wcielić 
w naszą posługę jako 
wspólnota parafialna by to 
mogło z korzyścią dla nas 
wszystkich usprawnić lep-
sze funkcjonowanie par-
afii wobec nas wszystkich. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresow-
anych do wzięcia udziału 
w tym jakże ważnym spot-
kaniu. 

Dekorowanie 
Kościoła

Nasza Polska wspól-
nota przez cały miesiąc 
maj jest odpowiedzialna 
za dekorowanie naszej 
świątyni. Jeśli ktoś jeszcze 
życzy sobie złożyć don-
acje na kwiaty do naszego 
kościoła proszę o kontakt 
z Fr Bogdanem. Każda 
ofiara przyczynia się do 
tego by nasze ołtarzy 
wyglądały okazalej. 
Dziękuję wszystkim Pa-
niom zaangażowanym w 
tę posługę. 

Church flowers

Spotkanie 
Rodziców Dzieci 
Pierwszo-
Komunijnych 

Rodziców dzieci 
przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. w 
tym roku, zapraszam na 
spotkanie 16 maja (środa) 
o godz. 7pm do holu para-
fialnego. 

First communicants



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £11480.43; Votive Can-
dles - £97.03; Church 
Shop - £58; Hall Rent 
£60 and SCIAF £5. 

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

Union of 
Catholic 
Mothers

Thank you to everyone 
who supported the Bingo 
Ttea. £885 was made, a 
total cheque from Perth 
UCM of £1234 was 
handed to the Bishop for 
the student Priesthood 
fund.

Next meeting Tuesday 
15th, outing to Blairgow-
rie for Mass and fish sup-
pers with Fr Gregory.

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 
takes place on Saturday  
26th May, at 1pm, fol-
lowed by Holy Mass in 
Italian at 1pm. 

Following Mass, pa-
rishioners are invited to 
join the May Procession 
and the Crowning of the 
Statue of Our Lady in 
the church garden which 
starts at 3pm.

Rosary in Italian will 
be recited during May at 
2pm on Saturdays.

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 

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 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.

Ordination 
to the Priesthood

  Andrew Marshall

     7pm, Thursday 28th June
 St Andrew’s Cathedral, Dundee

  Please add your name to the list at the back 
of the Church if you would like to attend. 

If there is enough interest we may be able 
to arrange for a bus from the parish

Union of Catholic Mothers 
with Bishop Stephen at Kinnoull
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The motivating concern for the poor - who are, 
in the very meaningful term, “the Lord’s poor” 
must be translated at all levels into concrete 
actions, until it decisively attains a series of 
necessary reforms. … But those demanded by 
the situation of international imbalance... must 
not be forgotten.

Pope Saint John Paul II, Sollicitudo rei Socialis

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

International Party 
Organised with the support of our Indian, Filipino, 
Polish and Scots Communities

Friday 11th May
6.30-7pm International Mass 

 in St John’s Church

7-10pm Music and Food
 in the Church Hall

Tickets on a “first come, first served” basis
will be available from Deacon Len 
after all Masses this weekend

Please ask for a ticket - 
only if you are able to attend

We need to be certain of catering numbers

St John’s Academy 
Events Group

Quiz Night
7pm, Saturday 

12th May 

St John the Baptist Church Hall

This is an adults only night 
and we invite you 

to ‘Bring your own bottle’

Tickets - £5 - on sale at the school office

Bring a team (6 players) 
or join others on arrival

ITALIAN
ASSOCIATION

Bingo 
Tea 

in aid of Mukuru 
Street Children, 
Mary’s Meals
and club funds

Monday 
21st May

 Eyes down at 
7.30pm, 

St John’s Church 
Hall. Tickets £1 
from members

Tickets purchased for 
last month’s can-

celled Bingo are still 


