A warm welcome to our Church. Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of
this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.

Third Sunday of Lent Year C– 20th March 2022
President Barack Obama once said :“When ignorant folks want to advertise their ignorance, you don't
really have to do anything, you just let them talk.” Let us continue to use the 3 Lenten disciplines of
fasting, prayer and almsgiving to strengthen our commitment, with the Lord’s help, to change our way
of life. Barack Obama goes on to say: “The cynics may be the loudest voices - but I promise you, they
will accomplish the least." May we who are bowed down by our conscience, always be lifted up by the
mercy of our Lord Jesus Christ. With every blessing and let us continue to pray for one another as we
journey towards Easter, Canon Steven.

Stabat Mater dolorósa
Juxta Crucem lacrimósa,
Dum pendébat Filius.
At the Cross her station keeping,
stood the mournful Mother weeping,
close to Jesus to the last.
Stations of the Cross each Wednesday after Mass and each
Friday before Mass at 9.30am.
Introit Antiphon to be sung at 11am: My eyes are always
on the Lord, for he rescues my feet from the snare. Turn
to me and have mercy on me, for I am alone and poor.
Responsorial Psalm: The Lord is compassion and love.
On Thursday 7th April at 6.30p.m. we will be holding a joint Penitential Service (with individual
Confessions) for the parishes of Perth and Kinross. This Service will be held in Our Lady of Lourdes’,
Perth, with several invited priests. Please join us in making the best spiritual preparation for the great
Feast of Easter and rejoicing in the merciful love of the Lord. There will be a Polish Penitential service
in St John’s on Wednesday 06th April.
After 11am Holy Mass on each Sunday during Lent (& after Tuesday Mass) bacon rolls will be on
offer in the hall with monies and generous donations going to the SVDP who will coordinate to give
all the proceeds to help with Ukrainian refugees.
SCIAF WEE Boxes are available. On Sunday 27th March there will be a second collection for
Papal & Episcopal Charities (including SCIAF).
Remember clocks go forward 1-hour next weekend.
Wednesday 30th March- Italian Confessions and Holy Mass at 12noon followed by meeting.

On Saturday 14th May this year in Cupar or Sunday 15th May in Dundee, Net Ministries will lead a
day retreat for young people of secondary school age from about 10.30am-6 pm. If you would like to
go to this please speak to Canon Steven. There will be no cost.
Joint Pilgrimage to Carfin: It looks as if this will now take place sometime in Eastertide, provisionally
Monday 9th May. We are trying to iron-out the finer details but hoping, if possible, to have Holy Mass
at the shrine, to have the Rosary, to visit the recently enhanced shrine and relic chapel, and to end with
High Tea. If this would interest you, please let me know by signing up on a sheet at the back of the
church.
RECENLY DEAD: Mgr Thomas O’Hare, Canon Benedict O’Keeffe, Rose Dalrymple
& Sylvia Mackle
ANNIVERSARIES: Margaret Martin, Jim Canning, Margaret Moon, Brian Mallon.
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
Many of you were touched by the beauty and depth our Stations of the Cross for our beloved dead.
We will certainly use them again. It is so vital we pray unceasingly for our beloved souls in
Purgatory.
Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 21st March -6pm
Tuesday 22nd-10am followed by teas & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 23rd-10am with Stations of the Cross after Mass
1.30pm-First Confessions with children for St John’s
Thursday 24th-10am
At Mass on Thursday, we will renew our prayers for the people of Ukraine.
Friday 25th- with Stations of the Cross at 9.30am before 10am Mass
& 7pm-Polish Lenten Devotions
Saturday 26th -9am-Lenten Synodal Journey with Adoration & small Scripture groups
The Bishops write to thank all parishes, priests, and volunteers for all their efforts during the past 2
years and encourage all Catholics to return with confidence to our celebration of Holy Mass and the
Sacraments, the source and summit of our faith. They remind us that the sign of peace is discontinued
until further notice. The protocols surrounding the administration of Holy Communion are to be
continued until further notice. Holy Communion under both kinds should not be administered to the
faithful.
Thank you to all who joined in the prayer-filled procession organised by St John’s for peace in Ukraine.
We will endeavour with the help of the SVDP to make sure any donations for the Ukrainian people will
reach Caritas Internationalis’ response both in Ukraine and in neighbouring countries. You are invited
to join others to light a candle at home at 8pm each evening and spend a few moments in thought and
prayer with Our Lady of Fatima for the nation of Ukraine and the people of Russia. Our Lady Queen of
Peace pray for us.
Pope Francis will consecrate Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary on Friday, 25
March, during the Celebration of Penance that he will preside over at 5pm (Rome time) in St Peter’s
Basilica. The same act, on the same day, will be performed in Fatima by Cardinal Konrad Krajewski,
papal almoner who is being sent there by the Pope. The day of the Feast of the Annunciation of the
Lord was chosen for the consecration. In the apparition of 13 July 1917, in Fatima, Our Lady had asked
for the consecration of Russia to Her Immaculate Heart, stating that if this request were not granted,
Russia would spread “its errors throughout the world, promoting wars and persecution of the Church.”
Sunday Masses 4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) & 6.30 pm (St John’s)
Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church)
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20 Marca 2022 – III Niedziela Wielkiego Postu „C”
Bóg wierzy w człowieka
Zapewne wiele wspólnego mają ze sobą bezowocne drzewo
figowe oraz ten krzak również bezowocny, w którym jednak
raczył objawić się Ogień Obecności. Bóg daje szansę każdemu
z nas, aż do ostatniej chwili pragnie wzbudzić w człowieku
choć jeden liść modlitwy, zwiastujący choćby najmarniejszy
owoc nawrócenia. W filmie Andrieja Tarkowskiego
„Ofiarowanie” bohater podlewa wyschnięte drzewo,
opowiadając przy tym synowi apoftegmat o starcu, który miał
wiarę zdolną obudzić do życia zwykły kołek wsadzony w
ziemię. Dotychczas niewierzący, w obliczu nieuniknionej
atomowej zagłady odkrywa w sobie lęk, który powoduje
poszukiwanie zbawienia. Jak wielu ateistów w obliczu
nieszczęścia odruchowo odmawiało „Ojcze nasz”, wygoda zaś
położyła na łopatki wiarę niejednego duchownego. Wiara
człowieka czyni cuda, ale wiara Boga w człowieka czyni cuda jeszcze cudowniejsze! Bóg wierzy do
końca w każdego człowieka, w jego przebudzenie, zwrócenie się ku Niemu. Gdy wysycha w nas
miłość, On daje potoki obfitych wód oraz staje się ogniem nie spalającym, lecz oświecającym w
mrokach zwątpienia. Przykłada nawóz poznania niegodziwości, która się w nas skrywa, by nas
obudzić, i okopuje, by dostać się do zgniłych korzeni i je uleczyć. Czy drzewo życia Mojżesza było
urodzajne? Na pewno nie. Stracił wszystko: komfort życia, prestiż, szacunek pobratymców, więź z
narodem, opiekę faraona – po prostu zawaliła mu się kariera. Gdy spoglądał w koronę gałęzi
płonącego drzewa, doznawał tego samego zdziwienia, co wtedy, gdy spoglądał w rozgałęzioną koronę
swojej historii. Dlaczego Bóg jeszcze w nim płonie, skoro zawiódł wszystkich i zmarnował wszystko?
Wokół niego był tylko nawóz zgniłej przeszłości. Czuł się obco, jak bezowocny figowiec w winnicy. Czy
nie nawiedza cię podobny przygnębiający nastrój? Czy nie zmarnowałeś wszystkiego? Być może i
ciebie niepokoi świadomość wyjaławiania ziemi swym bezwartościowym istnieniem? Jak wielu
utyskuje na lata zmagania o zdobycie czegokolwiek, co uczyniłoby ich życie wartościowym. Jak wielu
może odnaleźć się w obrazie Mojżesza, który stracił już wszelką nadzieję i dziwił się, dlaczego Bóg go
nie opuścił. Tak, Bóg daje i tobie w tym roku jeszcze jedną szansę, i nie wytnie cię z tej planety, bo jest
ktoś, kto się za ciebie wstawił – Ogrodnik z Nazaretu. Jeszcze w tym roku z troską i miłością okopie cię
i obłoży nawozem prawdy o tobie samym. Może wreszcie uda ci się to zobaczyć, czego tysiące ludzi
nie umieją się dopatrzeć w drzewie krzyża? Jest martwe, bezlistne, bez korzenia, bez życia, bez
wartości, a jednak przez fakt zawieszenia na nim jednego jedynego Owocu, stało się
najsensowniejszym znakiem nadziei. Tym Owocem jest Jezus Chrystus. Jest Żywym Owocem, który
każde martwe drzewo przywróci do życia, nawet twoje, bylebyś uczynił wszystko, by być z Nim w
komunii!
Fr Bogdan SDS

Spowiedź i Msza św.
Zapraszamy do udziału w polskiej Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą
św. od godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we Mszy
św. i w owocnym przeżywaniu Wielkiego Postu.
Wielki Post po polsku…
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 7pm – zapraszamy do udziału w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 12:30 śpiewamy Gorzkie żale.
Rekolekcje dla polskiej wspólnoty od 3 do 6 kwietnia 2022 r.
Spowiedź wielkanocna w środę 6 kwietnia 2022 r. od godz. 6pm.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po
zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm.
MEDYTACJA O KRZYŻU
Popatrz. I zobacz Jezusa, ale także - w Jezusie - siebie... To jesteś Ty. Stajesz wobec
swojej drogi krzyżowej: wobec bólu swojej codzienności i wysiłku bycia chrześcijaninem.
Twoja mała, zwyczajna droga, przebyta każdego dnia jest „drogą krzyżową”. Przyjrzyj się
jej. Przejdź ją dzisiaj, teraz, jeszcze raz. Widzisz, sędzia umywa ręce. To jest świat który
Cię skazuje, gdy nie chcesz żyć tak, jak on proponuje. To jest świat, który Tobą gardzi,
który Cię izoluje. Jesteś więc sam? Weź te belki. To jest Twój ciężar. To jest Twoje
własne życie. Pierwsza belka to miejsce Twoich bólów, przestrzenie Twojego życia: dom,
rodzina, praca. szkoła, rówieśnicy, środowisko, Kościół. Druga belka to czas Twojego bólu: czas
zwątpienia, samotności, łez, upadku, grzechu. Weź te belki. I idź z Twoim przybitym życiem. Upadasz.
Ten upadek oznacza nieumiejętność znoszenia siebie, bezsilność, bezradność. Spójrz. Jak Matka na
drodze krzyżowej Jezusa, są z Tobą ci, którzy Cię kochają. Nie wolno Cl ich nie dostrzegać, nie
doceniać. Jednak nie jesteś sam. Być może niewiele potrafią Ci pomóc: doświadczają bezsilności
swojej miłości, współczują, płaczą. W swoim wnętrzu są z Tobą. Przyjmij światło ich życzliwej
obecności. Oto Twój Szymon: ktoś, kto z Tobą dzieli Twój ból i ciężar. Pomaga Ci go nieść. Pomyśl o
nim. Pomyśl o wszystkich, którzy są Ci pomocą. I bądź wdzięczny. I choć są także tacy. którzy
odtrącają pomagających i ze złością potrącają Ciebie, gdy ledwo się słaniasz na nogach: nie
przestawaj ufać. I choć znowu leżysz pod ciężarem swojego życia: nie przestawaj ufać. Bądź dzielny:
wobec własnych wewnętrznych słabości i wobec tych zewnętrznych oznak nieporozumień i
niezrozumienia, wobec pretensji i wykluczeń, krzywdy i obojętności. Trzeba, byś powstał. I trzeba, byś
swojemu ciężarowi, i swojemu bólowi, po prostu swojemu życiu - nadał sens. Dlatego zbuduj krzyż.
Zbuduj go z tych dwóch belek, który przyniosłeś aż do tego miejsca. Zbuduj go z tych dwóch belek:
belki pionowej - miejsc Twojego bólu oraz poziomej - czasu Twego cierpienia. I przybij do krzyża
swoje życie, każdą Twoją słabość, każdy mały ból codzienny, cały wysiłek bycia chrześcijaninem. Ale
to za mało. Trzeba bowiem, by Twój krzyż miał sens. Dlatego trzeba go oddać Chrystusowi. jakby
przybić do Twojego krzyża Chrystusa, zjednoczyć go z Chrystusem… Wiec podnieś swój krzyż. Podnieś
go na wysokość. Uczyń znak, że Twoje życie jest oddane Jezusowi, a On jest Twoim zwycięstwem i
jedynym rozwiązaniem Twojej drogi dotąd bez sensu. Z nim krzyż przestaje być szubienicą, a staje się
ołtarzem. W podwyższeniu Jezusowego Krzyża, w wywyższeniu Jezusa na krzyżu znajdź pokój serca i
sens swojego krzyża. I uwielbiaj zwycięską Miłość!
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