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.

Fifth Sunday of Lent Year C– 03rd April 2022

The Holy Mass and adoration of the Blessed Sacrament are the most
efficacious means we have of obtaining graces both for ourselves and for
others. Jesus needs generous souls, who by God’s grace can accomplish
great things through the little way of prayer and sacrifice.
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: Give me justice, O
God, and plead my cause against a nation that is
faithless. From the deceitful and cunning rescue me, for
you, O God, are my strength.
Responsorial Psalm: What marvels the Lord worked for us! Indeed we were glad.
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.
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.
RECENLY DEAD: John Boyle & Pino Di-Finizio
ANNIVERSARIES: Richard Wilkie, Rose Mackle, Mike Carr, Margaret McCarron, Sue O'Neill,
Maggie Donnelly & Elsie Donnelly.
Fidelia animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 04th April -6pm
th
Tuesday 05 -10am followed by teas & 7.00pm (Mass will be in Polish)
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 06th-10am with Stations of the Cross after Mass
Thursday 07th-10am
At Mass on Thursday, we will renew our prayers for the people of Ukraine.
Friday 08thApril -with Stations of the Cross at 9.30am before 10am Mass
& 7pm-Polish Lenten Devotions
Holy Week and Easter Schedule: Diocesan Mass of Chrism 13th
April 7pm-St. Andrew’s Cathedral, Dundee
MAUNDY THURSDAY 14th April 7pm,
Solemn Mass of the Lord’s Supper & Watching at the Altar of
Repose until Compline at 9.30pm
GOOD FRIDAY 15th April-10am-Office of Readings and Morning Prayer
Good Friday Penitential Walk and Stations of the Cross 10.30am-St John’s-Kinnoull-St M Magdalene’s
3pm-Solemn Celebration of the Lord’s Passion
7pm-Solemn Celebration of the Lord’s Passion (Polish)
7pm Stations of the Cross in St. Mary Magdalene’s
HOLY SATURDAY AT THE TOMB OF CHRIST 16th April
10am-Office of Readings & Morning Prayer
Blessing of Easter Food baskets at the outside Sacred Heart Statue- 11am & 12noon.
7.30pm-Solemn Vigil of the Lord’s Resurrection
EASTER SUNDAY 17th April
Solemn Mass: 7am (Polish)/9am/10.30am-St. Mary Magdalene’s/11am/1pm (Polish)
Easter Monday 18th April-12noon Polish Mass

St John’s Passion by Handel- Sung by the choir of St Ninian’s Episcopalian CathedralSunday10th April 3.30pm
A prayer walk through the City on the Wednesday 13th of Holy Week at 1.30pm meeting in
the North Church garden and we expect the walk to take around an hour
finishing in Old St Paul’s. All welcome.
OF YOUR CHARITY, please pray for the sick and housebound of our parishes.
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)
SCN SC00810
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Discover us @StJohnRCPerth
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03 Kwiecień 2022 – V Niedziela Wielkiego Postu „C”
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022

Rekolekcje wielkopostne dla naszej polskiej
wspólnoty rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą tj.
3 kwietnia a zakończymy w środę 6 kwietnia
nabożeństwem pokutnym i spowiedzią świetą.
Plan rekolekcji:
- Niedziela: Rozpoczęcie rekolekcji. Msza św. z
kazaniem rekolekcyjnym o godz. 1pm.
- Poniedziałek: Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
o godz. 7pm. Po Mszy św. nauka rekolekcyjna dla
dzieci. Proszę Rodziców, aby jak najwięcej dzieci
mogło skorzystać z tego spotkania.
- Wtorek: O godz. 6pm Adoracja Najświętszego Sakramentu , a o godz. 7pm Msza św. z kazaniem
rekolekcyjnym.
- Środa: Dzień Pokutny. O godz. 6:30pm Nabożeństwo Pokutne z kazaniem, a następnie spowiedź
przedświąteczna. Zapraszam wszystkich do udziału w Sakramencie Pokuty by można było owocnie
przeżyć zbliżające się Święta Wielkanocne. Nie ma spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem bez
spowiedzi wielkanocnej, która jest uwieńczeniem naszego wielkopostnego czuwania. Cały trud pracy
nad sobą i wyrzeczeń przez 40 dni Postu mają nas prowadzić do nawrócenia i spotkania z
Miłosiernym i Przebaczającym Bogiem przy kratkach konfesjonału.
Rekolekcje w tym roku wygłosi Fr Rafał Sobieszuk, Proboszcz Parafi św. Brygidy w East Kilbride.
Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach prosząc o światło i Dary Ducha św. dla niego i dla nas
wszystkich na ten szczegolny czas łaski i skupienia.

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.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po
zakończonej adoracji Msza św. o godz. 7pm po polsku w ramach rekolekcji parafialnych. Podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od
godz. 6 – 6:45pm.
Modlitwa do Matki Bożej w czasie Rekolekcji
O, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką zadumą spoglądasz na dzieci Twoje. A w tym spojrzeniu
jest wielka troskliwość zwłaszcza o zbawienie i życie w łasce uświęcającej. Z dziecięcą ufnością
przychodzimy dziś do Ciebie i błagamy o Twoje macierzyńskie wsparcie. W naszej parafii odbywają się
rekolekcje, wielki czas pokuty i nawrócenia. Wielu ludzi żyje w grzechach i oziębłości. Wielu gardzi
słowem Bożym i nie korzysta z sakramentów św. Wielu postępuje drogami zła, które wiodą na
zatracenie. Ulituj się nad grzesznikami Matko, i wyproś łaskę szczerego nawrócenia. Niech w czasie
rekolekcji powrócą do pierwotnej gorliwości. Zawróć ich z drogi zła i grzechu.

Niech nie zamykają serc na głos miłosiernego Boga. Ci, którzy zapomnieli o swoim powołaniu, niech
powrócą na drogę prawdy. Ci, dla których męka i śmierć Syna Bożego jest niczym, niech odkryją w
niej miłość Boga. Ci, którzy idą drogami zatracenia, niech się nawrócą. Spojrzyj, Matko na naszą
parafię, która chce być gorliwą cząstką Kościoła. Pomagaj duszpasterzom, aby gorliwie sprawowali
duszpasterstwo. Spraw, aby każda rodzina stawała się "małym domowym Kościołem". Wysłuchaj
naszych błagań, o najłaskawsza Matko. Daj nawróconym łaskę wytrwania w dobrym, aby mogli kiedyś
cieszyć się oglądaniem Syna Twego. Spraw, o łaskawa Matko, abyśmy umieli żyć jak przybrane dzieci
Boże. Spraw, abyśmy przy Twej pomocy, nieustannie Cię chwalili na ziemi, a po śmierci otrzymali
dziedzictwo nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Bóg, który zbawia

Wielki Post ma być dla nas czasem spotkania z
Bogiem miłosierdzia, który zbawia, wyzwala,
dokonuje duchowej odnowy ludzkiego serca. W
zapowiadanym przez proroków Mesjaszu
rozpoczyna się na nowo historia człowieka. On
„swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą
objawia miłosierdzie Boga” (Misericordiae vultus,
1). Dzięki Niemu otrzymujemy nowe życie. Aby
otrzymać nowe życie, potrzeba osobistego
spotkania się z Miłością miłosierną. Z Bogiem
czułym, delikatnym, pochylonym nad dzieckiem, a
jednocześnie wyraźnie rozróżniającego grzech od grzesznika. Takiego Boga doświadczyła kobieta
opisana we fragmencie Ewangelii przeznaczonym na dzisiejszą niedzielę: „Jezus nie patrzył na nią.
Schyliwszy się pisał palcem na ziemi. Święty Hieronim twierdzi, że wyliczał w ten sposób grzechy
oskarżycieli. Syn Człowieczy wiedząc, że ta nieszczęsna omdlewa raczej ze wstydu niż ze strachu, nie
patrzył na nią, są bowiem chwile w życiu człowieka, kiedy największym miłosierdziem jest nie widzieć
go. Cała miłość Chrystusa dla grzeszników wyraża się w tym odwróconym wzroku. Tajemnicze zaś
znaki, jakie kreślił na ziemi, nie oznaczały nic więcej, jak Jego wolę niepatrzenia na tę nieszczęsną
istotę” (F. Mauriac, Życie Jezusa, W-wa 1964, s. 142).Trzeba widzieć także i to, że kobieta, którą do
Niego przyprowadzono, nie wypierała się, nie usprawiedliwiała, nie wskazywała nawet na innych, na
wspólników jej grzechów, nie twierdziła, że jest bez grzechu i dlatego potrzebowała Jezusa. „Idź i nie
grzesz więcej!” Jak mówił św. Augustyn: kiedy odeszli wszyscy pozostali dwoje: biedna kobieta i
miłosierdzie. Jeśli nasza scena jest krzykiem, by rozpoznać w Jezusie miłosierdzie Ojca, musimy sobie
uświadomić, czym jest miłosierdzie. To wewnętrzny przymus pochylania się nad tym, co słabe, co
domaga się zmiłowania przez swoją bezradność i wynikającą z tego tytułu zależność. Tak opisywana
miłość niesie w sobie całkowitą darmowość i bezinteresowność. Tylko dla faryzeuszów wszystko było
już jasne. Nie przewidzieli tylko jednego – że Ten, od którego oczekiwali potwierdzenia własnej
„sprawiedliwości”, własnych grzesznych zamysłów, jest Jedynym Sprawiedliwym i nie przyszedł, by
świat sądzić, ale szukać tych, którzy zginęli, tych, „którzy się źle mają”. A dziś Jezus pyta: Kto z was jest
bez grzechu? Każdy z nas musi spojrzeć na siebie bez udawania, obłudy, oszukiwania się. Przecież
Chrystus już nieraz udowadniał, że zna ludzkie myśli... Spowiadamy się z „grzechów cudzych”,
oskarżamy, napiętnujemy, domagamy się sprawiedliwości, jesteśmy oburzeni. A Jezus „pisze nam
nasze grzechy” i czeka na nasze nawrócenie. Po co więc szukać najpierw błędów u innych, po co
oskarżać i napiętnować ich wady? Poczytaj to co Jezus pisze dla ciebie. Nie doświadczysz miłosierdzia
Bożego, jeśli będziesz stale twierdził, że nie masz grzechów, że jesteś zdrowy, że masz „tylko lekki
katar" i że jesteś bez grzechu, to niepotrzebny ci ani lekarz, ani Boże Miłosierdzie. Spróbuj jednak zdać
się na Jezusa, które jak nikt inny zna prawdę o tobie, najlepiej wie, co ci dolega i w jaki sposób
uwolnić się od swojej słabości.
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