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25th Sunday of Ordinary Time
Year A

24th September 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

So often people think 
or say: “The Lord’s 
way is not fair!” (Ez 

18:25) The labourers in 
the vineyard who worked 
all day were saying, in 
essence, the same thing. 
Seemingly, God treats the 
weak, sinful, marginal-
ized, forgotten ones bet-
ter than He treats the ones 
who faithfully serve Him. 
While the Lord lovingly 
pursues the lost, late ones, 
He goes so far as to leave 
the faithful ones seem-
ingly alone “in the waste-
land” (Lk 15:4).

As today’s first reading 
reveals, God’s ways are 
not our ways (Is 55:9). 
All praise and glory be 
to God that His ways are 
not human ways! Praise 

“My thoughts are not your thoughts, nor are your ways My ways, says the Lord.” —Isaiah 55:8

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass

Responsorial Psalm
 My thoughts are not your thoughts.

Gospel Acclamation 
 Blessings of the King 
 who comes, in the name of the Lord!  
 Peace be in heaven 
 and glory in the highest heaven.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
soul of Daniel Thomas 
Toolan, Nancy Lawson, 
Tommy and Bridget 
Campbell, Teresa Bryant, 
Mary and Michael Mc-
Bride, Martin and Mary 
Murphy Alan Fortune, 
Christopher McAninch 
and Margaret Baxter 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.

the Lord that “His ways 
are not fair” in the sight of 
humanity. Human history 
is littered with the refuse 
of sin, greed, injustice, 
and misery, which are the 
wages of human ways. 
The Lord’s ways, on the 
contrary, are not limited 
to being “fair.” His way is 
merciful, gracious, slow 
to anger, of great kindness 
(Ex 34:6; Ps 103:8).

God is perfectly just. 
But, as Pope Emeritus 
Benedict taught, God’s 
love turns Himself 
against His justice (God 
Is Love, 10). His gener-
osity trumps fairness (see 
Mt 20:15). Now we have 
a choice. We can rejoice 
in the unbounded mercy 
and generosity of God. 

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)

NOT FAIR? THANK GOD!

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Or, we can grumble that 
the Lord is not “fair.” Let 
us “seek the Lord” and 
His overflowing mercy 
“while He may be found” 
(Is 55:6). Let us learn to 
be overflowing in love 
and mercy as He is. Let us 
gladly work for Him, and 
rejoice when He extends 
His mercy to others.

UNION OF CATHOLIC MOTHERS

 70th 
 Anniversary 
 Mass

2.30pm, Tuesday 26th September
celebrated by 

Bishop Stephen Robson
and priests from through the diocese

Parishioners are welcome 
to join us for the Mass

Testimony 
by Anthony 
Gielty 

Anthony Gielty has 
a fascinating story to 
tell of his conversion, 
of his time in prison 
and his journey to-
wards a relationship 
with Christ. 

He spoke recently at 
the New Dawn Con-
ference in St Andrews 
and many people were 
moved by his power-
ful testimony.  Antho-
ny will give a talk on 
Monday 2nd October, 
in St James’, Kinross, 
following 7pm Mass. 
Admission free.
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To nie prawda, że tylko 
ludzie źli są nielubiani. 
Dobry człowiek również 
ma swoich wrogów. Ich 
szeregi tworzą ci wszy-
scy, którzy z jego dobroci 
nie skorzystali. Zwraca 
na to uwagę Jezus w 
przypowieści o robotni-
kach pracujących w win-
nicy. Gospodarz wypłacił 
wszystkich sprawiedliwie, 
lecz niektórym okazał nad-
to dobroć, dając im więcej 
niż wynosiła zapłata za 
ich pracę. W tej sytu-
acji ci, którzy zgodnie z 
umową zostali sprawiedli-
wie wynagrodzeni, a nie 
skorzystali z jego dobroci, 
zaczęli na niego szemrać. 
Stali się jego wrogami, 
mimo że w niczym ich 
nie skrzywdził. Gosp-
odarz stawiając jednemu 
z nich pytanie: „Czy 
złym okiem patrzysz, że 
ja jestem dobry?” dotyka 
samej istoty całego prob-
lemu. Okazuje się, że na 
dobroć człowieka można 
patrzeć złym okiem. Jest 
to paradoks, ale życie 
często potwierdza jego 
istnienie. Oto umiera bo-
gaty człowiek. Całe lata 
pracował w Stanach Zjed-
noczonych i zgromadził 
sporo pieniędzy. Zgod-
nie z jego życzeniem 
żona dużą część majątku 
przeznacza na dobre cele. 
Rodzina zmarłego męża 
spogląda na to „złym 
okiem”. Szemrzą głośno, 
robią wymówki i awan-
tury. Skoro mimo to 
nic nie zyskali, stają się 
zaciekłymi wrogami, tak 
zmarłego, jak i jego żony. 
Liczyli, że na tej śmierci 
skorzystają, chociaż po 
sprawiedliwości nie mie-
li prawa ani do jednej 
złotówki. Takich sytuacji 
w życiu można spotkać 
wiele. Biada, jeśli ktoś 
usiłuje wytłumaczyć 
konflikty między ludźmi 
jedynie krzywdą, jaka 
została wyrządzona. Wro-
gowie wyrastają jak grzy-
by po deszczu, tam gdzie 
obficie płynie dobroć, a 
oni jej nie doświadczają. 
W życiu trzeba się liczyć 
nie tylko z obiektywną  
oceną tego, co dobre i 
złe, lecz również z owym 

„złym okiem”, które nie 
lubi dobroci, jeśli ona nie 
jest jemu wyświadczona. 
Takie „złe oko” nie tylko 
patrzy, ale wzywa usta do 
szemrania, a nierzadko na-
dto ręce do szkodliwego 
działania. Nikt nie policzy 
łez, jakie na ziemi wylały 
oczy dobre tylko dlatego, 
że znalazły się w zasięgu 
spojrzenia oka złego. 
Oko złe patrzy na innych 
przez pryzmat swego ego-
izmu. Dobre jest dla niego 
wyłącznie to, co przynosi 
mu korzyść. Stąd też zaw-
sze zestawia siebie z inny-
mi. Na jednych, uboższych 
od siebie, patrzy z góry, a 
na innych z zazdrością. 
Krzywda dzieje się wt-
edy, gdy on nie korzysta, a 
korzystają inni. Właściciel 
złego oka nie umie się 
cieszyć z dobra posiada-
nego lub otrzymywanego 
przez innych ludzi. Jego 
wypaczone spojrzenie na 
świat wypełnia go smut-
kiem. Czując się wciąż 
pokrzywdzony, krzywdzi 
innych, a nierzadko czyni 
to z zimną premedytacją. 
Losy Jezusa wyglądałyby 
zupełnie inaczej, gdy-
by cudu zamiany wody 
w wino dokonał nie u 
ubogich ludzi w Kanie 
Galilejskiej, lecz na 
dworze Heroda, a zami-
ast wskrzeszenia syna 
wdowy z Naim przywrócił 
do życia kogoś z bliskich 
Kajfasza. Oni złym ok-
iem patrzyli na to, że On 
jest dobry. Chrześcijanin 
wędrujący za Mistrzem 
z Nazaretu nie może się 
dziwić niechęci do niego, 
często nawet ludzi blis-
kich, z tego powodu, że 
jest dobry. Dobroć to trud-
na sztuka. Pomagając jed-
nym, innym się narażamy. 
Nie uniknął tego Chrystus 
i nie uniknie żaden Jego 
uczeń. Stąd też w czynie-
niu dobra nie należy się 
kierować względami ludz-
kimi, lecz zawsze prag-
nieniem pełnienia woli 
Bożej. Dobrze należy 
czynić tam, gdzie Bóg 
tego oczekuje i tak, jak on 
tego pragnie. 

 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday reflection

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą Niedzielę 
jest możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Po-
kuty od godziny 4.15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi św. i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. o godzinie 5pm.

 

wszystkie dzie-
ci.

Children’s Liturgy Sunday Mass

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu 
w kalendarzu litur-
gicznym wspominać 
będziemy:
W środę 
– Wspomnienie św. 
Wincentego a Paulo, 
prezbitera. 
W piątek 
– Święto Świętych 
Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała. 
W sobotę 
– Wspomnienie św. 
Hieronima, prezbitera i 
doktora Kościoła. 

Feastdays this week

Liturgia 
dziecięca 

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla 
dzieci. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 1 
października 2017 r. o 
godz. 5pm. Serdecznie 
zapraszamy do udziału 

Złe oko Aniołowie są istotami 
ze swej natury różnymi 
od ludzi. Należą do 
stworzeń, są nam bliscy, 
dlatego Kościół obchodzi 
ich święto. W tradycji 
chrześcijańskiej Michał 
to najważniejszy spośród 
aniołów, obdarzony przez 
Boga szczególnym zau-
faniem. Mikael znaczy 
„Któż jak Bóg”. Kiedy 
Lucyfer zbuntował się 
przeciw Bogu i do buntu 
namówił część aniołów, 
Archanioł Michał miał 
wystąpić z okrzyki-
em „Któż jak Bóg” i 
wypowiedzieć wojnę sza-
tanom. W Księdze Daniela 
jest nazwany „jednym z 
najprzedniejszych książąt 
nieba”. Św. Jan Apostoł 
określa go w Apoka-
lipsie jako stojącego na 
czele duchów niebies-
kich, walczącego z sza-
tanem. Kult św. Michała 
Archanioła jest bardzo 
żywy w chrześcijaństwie 
i sięga już II wieku. Św. 
Gabriel znaczy tyle co 
„mąż Boży”, albo „wo-
jownik Boży”. W tradycji 
chrześcijańskiej przynosi 
dobrą nowinę. Najpierw 

ukazuje się Zachariaszowi 
zapowiadając mu narodz-
iny syna Jana Chrzciciela. 
Zwiastuje, także Maryi, 
że zostanie Matką Syna 
Bożego. Według niek-
tórych pisarzy kościelnych 
Gabriel był aniołem 
stróżem Świętej Rodziny. 
Przychodził w snach do 
Józefa, miał być aniołem 
pocieszenia w Ogrójcu, 
oraz zwiastunem przy 
zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa. Niemal wszyst-
kie obrządki w Kościele 
uroczystość św. Gabri-
ela mają w swojej litur-
gii. Św. Rafał przedstawił 
się w Księdze Tobiasza, 
iż jest jednym z „sied-
miu aniołów, którzy stoją 
w pogotowiu i wchodzą 
przed majestat Pański”. 
Uzdrawia niewidomego 
ojca Tobiasza. Hebra-
jskie imię oznacza Rafael 
oznacza „Bóg uleczył”. 
Św. Rafał Archanioł uka-
zuje dobroć Opatrzności. 
Pobożność ludowa widzi 
w nim prawzór Anioła 
Stróża. Jest czczony jako 
patron aptekarzy, chorych, 
lekarzy, emigrantów, piel-
grzymów i żeglarzy. 

Święci Archaniołowie 

Ss Michael, Raphael and Gabriel

W miesiącu październiku 
Polska wspólnota jest 
odpowiedzialna za de-
koracje kościoła. Jeśli 
ktoś życzy sobie złożyć 
dodatkową donację na 
kwiaty do naszej świątyni 
bardzo proszę o kontakt 
z Fr Bogdanem. Każda 
nawet mała ofiara może 
nam pomóc w zakupieniu 
dodatkowych kwiatów na 
nasze ołtarze. Przy tej oka-
zji wyrażam podziękowanie 
Rodzicom dzieci pierwszo-
komunijnych z ubiegłego 
roku, za złożenie w czer-
wcu 20 funtów jako do-
datek na kwiaty w miesiącu 
październiku. Ta suma 
pieniężna będziejuż użyta na 

weekend 7/8 października. 
Kolejną ważną sprawą jest 
pomoc naszych Pań przy 
dekoracji. Ta grupa jest 
ciągle bardzo mała, dlat-
ego jeśli któraś z naszych 
polskich Pań chciała by 
się zaangażować choćby 
przez jeden weekend bardzo 
proszę również o kontakt tel-
efoniczny lub po Mszy św. 
niedzielnej. Osoby odpow-
iedzialne za dekorację to: 
7/8 Pani Teresa Jabłońska, 
14/15 Pani Elżbieta Poko-
ra,  21/22 Pani Magdalena 
Zawistowska i 28/29 Pani 
Małgorzata Wypasek. Z 
góry dziękuję za wszelką 
pomoc!  

Październik 
– Miesiąc 
Różańcowy

Miesiąc, który jest 
przed nami – Październik 
– to miesiąc poświęcony 
Maryi – Królowej 
Różańca świętego. Dlat-
ego też zapraszam do 
udziału w nabożeństwach 
różańcowych, które 
będziemy odprawiać w 
każdy piątek października 
o godz. 7:00pm. 
Pierwsze nabożeństwo 
6 października poprow-
adzi Schola Dziecięca, 
13 października, Dk. 
Krzysztof Jabłoński, 20 
października Domowy 
Kościół, oraz w ostatni 
piątek 27 października 
Grupa Ministrancka.  Stara-
jmy się odmawiać różaniec 
jak najczęściej, a szc-
zególnie w tym miesiącu 
Maryjnym. Bądźmy też 
świadomi tego, że naszym 
obowiązkiem jest uczyć 
dzieci jak się odmawia 
różaniec. Jeśli rodzice 
odmawiają tę modlitwę to 
i dzieci ją znają. Dlatego 
dołóżmy wszelkich starań 
by ta piękna modlitwa, tak 
bardzo miła Matce Bożej 
nie była zaniedbywana lub 
zapominana. Nawet jedna 
„dziesiątka” (Ojcze nasz i 
10 razy Zdrowaś Maryjo) 
odmówiona w ramach 
wieczornej modlitwy czy 
wspólnie z najbliższymi 
przyniesie Maryi chwałę, a 
nam wyprosi wiele Bożych 
łask, których nam tak 
bardzo potrzeba każdego 
dnia. Królowo Różańca 
Świętego – módl się za 
nami!  

Kwiaty do kościoła

Month of the Rosary

Church Flowers



Collections
Many thanks for your 

generosity. Last Sun-
day’s income was: Col-
lections - £1486.63; 
Papers - £3.55 and the 
church shop £15 and 
SCIAF - £5.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues at 12noon on Mon-
day. All welcome. Come 
along and enjoy soup and 
a roll - and good compa-
ny - just £2.50.

All bookings for the 
Church Hall , and rooms, 
should be made using  
the dedicated phone line

07549 605007 
only within these times:

Monday 7-9pm
Wednesday 12noon-
2pm
Friday 11am-12noon

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

Name _________________________ Hospital ___________________Ward _____

Please complete/ tear off and return with your collection - or hand to the priest after Mass

Macmillan 
Coffee Morning

Zena and Irene are hav-
ing their Annual Coffee 
Morning and Raffle on 
Friday 29th September - 
from 10.30-12.50pm. All 
weclome - no admission 
charge - but please give a 
donation for the Macmil-
lan Nurses.

Parish Shop
Open after 

Sunday Mass

Parish 
  Library
Borrow from 
our extensive 
range 

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.

Children’s 
Liturgy

Children’s Liturgy of 
the Word continues on 
Sundays, at 9am Mass. 
Leader’s rota at the back 
of the church.

Feastdays this week
Tuesday 26th 

- St Cosmas & Damien -

Wednesday 27th
- St Vincent de Paul - 

Friday 29th
- Ss Michael, Raphael & Gabriel - 

 

Friday 30th
- St Jerome -  

Race Night
Our Lady of Lourdes 

parish is holding a Race 
Night in aid of their new 
Community Hall Fund. 
The event will take place 
in the Letham Commu-
nity Club, Friday 29th 
September, 7pm for 7.30 
start. Tickets £5 per per-
son inc buffet. Bar avail-
able on night. To book 
- please phone Fr Colin 
Perth 626979.

Panama 2019
World Youth Day is 

celebrated every two or 
three years by Catholic 
youths, who gather from 
all over the word at the 
invitation of the Pope. In 
2019 this event will take 
place in Panama and will 
be an opportunity to ex-
perience the universality 
of the Church and share 
in the hope of many 
young people who want 
to commit themselves to 
Christ and others.

If you would like to 
know more please speak 
to Mgr Martin or  Fr Sam-
uel Alabi MSP Director 
of Youth Formation at 
Youth Office. Diocesan 
Office, 24-28 Lawside 
Rd. Dundee DD3 6XY. 
youth-office@dunkeld-
diocese.org or call him 
on 07864700495

Italian 
Association

The September meet-
ing will take place on 
Saturday 30th at 1pm in 
St John’s Church Hall, 
followed by Holy Mass 
in Italian in the Church

Italian 
classes

Our regular Italian 
classes will recommence 
on Saturday 14th Oc-
tober at 4.15pm in St 
John’s Church Hall - to 
join the class please con-
tact Perth 622661.

Nightfever
The Nightfever eve-

nings of adoration and 
outreach at St Andrew’s 
Cathedral are now in 
their 3rd year, with the 
next one scheduled for 
Saturday 7th  October - 
after 6.30pm Mass,

Bingo Tea
in memory of the late John Bruen

Monday 16th October

7pm for 7.30pm start
Proceeds to

Sr Mary Roe, Uganda Mission

Preparing for 
the sacraments

There will be a meet-
ing for children who are 
not at Catholic schools, 
and their families, to ar-
range for instruction in 
preparation for the sacra-
ments of Holy Commun-
ion, Reconciliation and 
Confirmation. Details to 
follow shortly.

Student 
priesthood

Many thanks for your 
generosity in last Sun-
day’s second collection 
in aid of the Ecclesiasti-
cal Student Fund which 
amounted to £714.83.

Open Doors
Thanks to all who 

helped welcome visitors 
to St John’s during last 
weekend’s Open Doors 
event.

Thanks to Stephen 
Clayes for an interesting 
and information pam-
phlet about our church 
which offers much of 
interest - even to regular 
visitors!

Copies may still be 
availble in the porch.
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A Day with Mary
led by Rev. Andrew Brookes OP

10am-4pm

Saturday 28th October
at

St Joseph’s Retreat Centre
24-28 Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

Mary’s 
Immaculate Heart

and 

Mary’s 
Sorrowful Heart

12 noon - Mass
3pm - Exposition of Blessed Sacrament 

accompanied by Rosary and Consecration to Mary

Lunch and refreshments provided - £10 suggested donation 

Call 01382 225453 to book

Therefore, as we fix our gaze on 
the Holy Family of Nazareth as 
they were forced to become refu-
gees, let us think of the tragedy 
of those migrants and refugees 
who are victims of rejection and 
exploitation, who are victims of 
human trafficking and of slave 
labour.

Pope Francis, Angelus, 
29 December 2013

Emergency Fund 
To support our work in disaster areas 
across the world – you can make a donation 
to our emergency response fund so we are 
ready to respond when disaster strikes.

Scottish Catholic 
International Aid Fund
www.sciaf.org.uk

Vocations Mass
Senior pupils representing St John’s Academy at the Annual       
Vocations Mass in St Andrew’s Cathedral, Dundee, last Thursday. 
It was an opportunity to reflecton God’s calling for each and every 
one of us and to offer special prayers for young people that they 
may persevere in hope, trusting in God’s faithfulness to them as 
they search for deeper meaning in life.

19th Perth - St John’s Brownies

Beetle Drive
and raffle

all funds raised wil be given to the Ndiini 
School Feeding Programme in Kenya

7pm, Friday 29th September
in St John’s Church Hall

ADULTS - £1 - CHILDREN - 50p

Wszystkie fundusze zostaną przyznane 
Ndiini School Feeding Program w Kenii

19.00, piątek 29 września

w hali widowiskowej św. Jana

DOROSŁY - 1 £ - DZIECI - 50P


