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33rd Sunday of Ordinary Time
Year B

15th November 2015

Welcome 
to all 
our 

visitors

Immediately before the 
end of the world, we will 
have “trials of every sort” 
(Mk 13:24). “It shall be a 
time unsurpassed in dis-
tress since nations began 
until that time” (Dn 12:1). 
“Indeed, had the Lord not 
shortened the period, not 
a person would be saved. 
But for the sake of those 
He has chosen, He has 
shortened the days” (Mk 
13:20).

We will see a mass 
apostasy from our Chris-
tian faith, as the “man of 
lawlessness,” the Anti-
Christ, is revealed (2 Thes 
2:3). “Because of the in-
crease of evil, the love 
of most will grow cold. 
The man who holds out 
to the end, however, is 
the one who will see sal-
vation” (Mt 24:12-13). 
“At that time there shall 
arise Michael, the great 
prince, guardian of your 
people; it shall be a time 

THE END OF THE END
“When you see these things happening, you will know that He is near, even at the door.” —Mark 13:29

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 

10am Mass
on Tuesdays

For this Sunday’s liturgy

Responsorial Psalm
 Preserve me, God, 
 I take refuge in you. 

Gospel Acclamation 
 Stay awake and stand ready, 
 because you do not know the hour   
 when the Son of Man is coming.

Prayers 
Please pray for the 

repose of the souls of 
Josephine Moir, James 
and Sarah Stewart, Elma 
and Alex Brierton, John 
O’Connor and the souls 
of  all the faithful de-
parted.

May their souls and 
the souls of all the faith-
ful departed rest in 
peace. Amen.

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

unsurpassed in distress 
since nations began un-
til that time. At that time 
your people shall escape, 
everyone who is found 
written in the book” (Dn 
12:1). “Some shall live 
forever, others shall be 
an everlasting horror and 
disgrace. But the wise 
shall shine brightly like 
the splendor of the firma-
ment, and those who lead 
the many to justice shall 
be like the stars forever” 
(Dn 12:2-3). All of these 
things are certain and 
true, for Jesus has prom-
ised: “The heavens and 
the earth will pass away 
but My words will not 
pass” (Mk 13:31).

Repent! Live for Jesus 
alone! Lift up your eyes to 
see Jesus “coming in the 
clouds with great power 
and glory” (Mk 13:26). 
Maranatha! “Come, Lord 
Jesus!” (Rv 22:20)

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

Priests: Very Rev. Martin Canon Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
Fr Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182)     Deacon: Len Moir (01738 451677)                       Youth Office (01738 635074)                                                                              

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Ordination
Kris Jablonski will be admitted to  
candidacy for Ordination to the 
Permanent Diaconate on Saturday 
21st November - the 6.30pm Vigil Mass.

This is an important step in serving the 
Church as a Deacon in the near future 
and everyone is very welcome to come 
to the Mass to support Kris and to meet 
Bishop Stephen.

Speak to your 
parish priest if 
you would like to 
learn more about 
becoming a priest.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

 „Śmierć snem”
„Chciałbym przyłożyć 

głowę do ziemi i zostać 
nią przykryty jak kołdrą, 
chciałbym tak zasnąć 
na wieki i obudzić się 
dopiero przy dźwięku 
trąby wzywającej na 
sąd”. Oto wyznanie 
człowieka czekającego 
na amputację drugiej 
nogi. Cierpienie może 
potęgować w człowieku 
pragnienie śmierci. Autor 
Księgi Daniela traktuje 
śmierć jako sen, z które-
go zostaniemy zbudzeni: 
„jedni do wiecznego 
życia, drudzy ku hańbie, 
ku wiecznej odrazie”. 
Dziś najłatwiej można 
porównać śmierć do 
narkozy przed operacją. 
Gdy zabieg jest bardzo 
ryzykowny, pacjent wie, 
że może się obudzić 
i wrócić do życia, ale 
też wie że może zasnąć 
na zawsze. Ta perspek-
tywa dwu rozwiązań 
wieczności – życia i 
hańby, przyjęta z wiarą, 
kształtuje dzień dzisie-
jszy człowieka. Trzeba 

przeżyć twórczo „teraz”, 
by móc czekać na wschód 
słońca wieczności. W 
jego bowiem blasku 
zostanie odsłonięte 
wszystko. Jeśli serce 
jest wypełnione drogo-
cennymi kamieniami i 
perłami, w świetle tego 
słońca zajaśnieje blask-
iem zdumiewającym 
wszechświat – będzie to 
bowiem bogactwo nie-
powtarzalne, jedyne, jak 
niepowtarzalne jest życie 
człowieka. Jeśli jednak 
serce będzie wypełnione 
n i e p r a w o ś c i ą , 
niewyznaną i 
nieodpokutowaną, okryte 
hańbą zostanie odrzu-
cone na wieki. Dziś wielu 
fałszywych proroków 
usiłuje traktować wypow-
iedz Jezusa o wiecz-
nym potępieniu jako 
przenośnię. Konsekwent-
nie więc i słowo Boga na 
temat wiecznego zbawie-
nia należy traktować jako 
przenośnię. Wtedy jed-
nak Ewangelia i Kościół, 
to najwięksi oszuści 
świata. Już dawno to 
oszustwo powinno być 
zdemaskowane a oszuści 
winni być surowo uka-
rani. Realizm wiecznego 
zbawienia i wiecznego 
potępienia jest głównym 
motywem bohaterstwa 
męczenników i heroizmu 
świętych. Nie można z 
Ewangelii robić wyci-
nanek i przyjmować to, 
co się podoba, a odrzucać 
lub wkładać między po-
etyckie wyrażenia to, co 
nam nie odpowiada. Je-
zus oświadczył bardzo 
jasno: „Niebo i ziemia 
przeminą, ale moje słowa 
nie przeminą”. Wszyst-
kie słowa Chrystusa – te 
pełne błogosławieństwa, 
nadziei, szczęścia, i 
te mocne, zwarte w 
wielokrotnym „biada” 
i mówiące o wiecznym 
odrzuceniu są aktualne 
i trzeba je wziąć na se-
rio. Im bardziej na serio 
zostaną one potraktow-
ane, tym głębsza jest 
wiara przyjmującego 
i bardziej ewangelic-
zne jest życie. Jezus też 

traktuje śmierć jak sen. 
Stojąc nad zmarłą córką 
Jaira, oświadczył: ona nie 
umarła, lecz śpi, i obudził 
ją swoim słowem. Kiedy 
Łazarz umarł, oświadczył 
uczniom, że przyjaciel 
ich zasnął. Przybył więc 
do grobu, aby go obudzić. 
Nasza śmierć też będzie 
snem, z którego obudzi 
nas Chrystus. Czy będzie 
to, początek życia wiec-
znego, czy wejście w 
krainę hańby wiecznej, 
zależy wyłącznie od 
nas, od naszego życia w 
dniu dzisiejszym. Zaw-
sze zastanawia fakt, 
iż ludzie wyznający 
swą przynależność do 
Kościoła, nie chcą na 
serio traktować śmierci 
jako przejścia do nowego 
życia. O zmarłych, nawet 
bliskich, mówią jak o 
tych, którzy odeszli na 
zawsze. Przecież wiara 
pozwala na duchowy kon-
takt z tymi, którzy żyją 
wiecznie. Wiara pozwala 
na udział w ich życiu. 
Pożegnanie bliskich 
przed śmiercią powinno 
być pełne nadziei spotka-
nia z nimi w domu Ojca. 
Śmierć dla wierzącego 
nie jest kresem, jest snem, 
w którym następuje pełna 
regeneracja sił i ducha. 
Powstaniemy ze śmierci 
wypełnieni energią wiec-
znego życia. 

Spowiedź i 
Msza św. 

W każdą Niedzielę 
jest możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Po-
kuty od godziny 4:15pm.
Zapraszamy do regu-
larnej spowiedzi św. i 
do pełnego uczestnictwa 
we Mszy św. Msza św. o 
godzinie 5pm. 

WAŻNE: Sakrament 
Pokuty oraz Msza św.  
pozostaną już na sposób 
stały o godzinie wyżej 
wymienionej.

Kalendarz 
Liturgiczny

W kalendarzu liturgic-
znym w tym tygodniu 
wspominać będziemy:

We wtorek  –             
Wspomnienie św. 
Elżbiety Węgierskiej, 
zakonnicy

W środę 
–                  Wspom-
nienie bł. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy i 
męczennicy

W czwartek –            
Wspomnienie bł. 
Salomei, zakonnicy

W piątek –                 
Wspomnienie św. 
Rafała Kalinowsk-
iego, prezbitera

W sobotę –                
Wspomnienie ofi-
arowania Najświętszej 
Maryi Panny

Moje 
rozważania „O 
Różańcu…”

Odłożę różaniec, ale co 
mi dasz w zamian?

Niewierzący profesor 
uniwersytetu Giovanni 
Bovio, wróciwszy pew-
nego razu do domu, ujrzał 
swą matkę, jak odmawiała 
różaniec. Pozdrowił 
ją i rzekł: „Mamo, co 
ty robisz z tą zabawką 
w ręku? Wyrzuć to!” 
Matka spełniła żądanie 
syna, położyła różaniec 
na stole i rzekła: „Patrz, 
Giovanni, spełniłam 
twoją prośbę. Odkładam 
różaniec, ale co mi dasz w 
zamian za niego?” Słowa 
te wzruszyły tak głęboko 
syna, że ucałował ręce 
matki i podał jej różaniec. 
Nawrócił się wkrótce po 
tym wydarzeniu. 

Różaniec 
umacnia wiarę

„Ogromnie bym chciał 
mieć silną wiarę, ale ni-
estety nie mogę do tego 
dojść” – rzekł w towar-
zystwie pewien pan 
bardzo ceniony w kołach 
naukowych. Słysząc to 
jeden z gości rzekł mu 
po cichu: „Radzę panu 
w tej intencji odmawiać 
różaniec”. Rozmowa 
potoczyła się na inne 
tematy. Po upływie 
trzech lat otrzymuje ów 
gość list od uczonego, 
następującej treści: „Pr-
zypomina Pan sobie 
naszą rozmowę sprzed 
trzech lat? Przyznałem 
się publicznie, że nie 
wierzę, choć pragnąłem 
wierzyć. Poradził mi 
Pan odmawiać różaniec. 
Początkowo rada Pańska 
brzmiała w moich uszach 
bardzo dziwnie, ale myśl 
ta nie opuszczała mnie. 
Zacząłem odmawiać 
różaniec. I oto dzięki 
Bogu, wierzę dziś z 
najgłębszym przeko-
naniem i spełnienie 
obowiązków katolika 
uważam za coś bardzo 
świętego”. Odmawia-
jmy różaniec, to jakże 
piękne i bogate w łaski 
nabożeństwo. Cdn. 

        
Dla narzeczo-
nych

N a r z e c z e n i 
przygotowujący się do za-
warcia sakramentalnego 
związku małżeńskiego w 
ciągu najbliższych dwóch 
lat mają możliwość uc-
zestniczenia w kursie 
przedmałżeńskim, Pre-
Cana w jezyku polskim, 
poczynając od 28 listopa-
da do 19 grudnia (cztery 
spotkania) w Parafii św. 
Józefa w Dundee.

Początek spotkań o 
godzinie 7pm. Nr tel-
efonu do parafii: 01382 
229099 Zapraszamy!!!

Liturgia 
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca litur-
gia Mszy św. dla dzieci. 
Najbliższa Msza św. 
dla dzieci w niedzielę 
6 grudnia o godz. 5pm. 
Zapraszamy do udziału 
wszystkie dzieci.

Nowy kontrakt
Decyzją Biskupa Ste-

phena Robsona, Ordy-
nariusza Diecezji Dun-
keld została erygowana 
nowa umowa dla Fr Bog-
dana Palki S.D.S. na 
kolejne pięć lat pracy w 
tej diecezji. Umowa ta 
jest zawarta pomiędzy 
lokalnym Biskupem, a 
przełożonym Polskiej 
Prowincji Salwatorianów 
do której przynależy Fr 
Bogdan. Gratulujemy!!!

Nowi 
członkowie 
wspólnoty

Z wielką radością wita-
my Filipa Gutowskiego i 
Alana Kicińskiego, któr-
zy w minioną niedzielę 
przyjęli sakrament Chrztu 
św. Gratulacje dla nich i 
ich rodziców. 



Collections
Many thanks for your 

generosity; last week’s 
income was: Offertory 
£1,633.10; votive can-
dles: £28.45; Catholic 
papers: £20.87; Church 
Shop: £46.35 and SCIAF 
£15.00.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays in 
the Church Hall from 12-
1pm.

There is a choice of 
soups, a roll, tea or cof-
fee, biscuits and cake - 
all for £2.50.

If you are in town or 
just passing - why not 
drop in and enjoy good 
food and good company 
- all money raised is do-
nated to good causes.

Union of
Catholic 
Mothers

Next meeting Tuesday 
17th November Bingo 
Tea in aid of Lourdes 
Pilgrim fund. Tickets 
cost £1 to include re-
freshments. Any dona-
tion of prizes gratefully 
received. All welcome. 

Marriage 
preparation

Couples planning to 
be married over the next 
two years are eligible 
to come for the course. 
Please register with Fr 
Bogdan.

Parish Shop
 

Christmas Cards
 now available

November lists
November envelopes 

are available at the back 
of the church. Masses will 
be celebrated through-
out November for those 
whose names appear on 
our lists. Please hand 
them as soon as possible. 
Many thanks.

Italian 
Association

Please note that our 
next monthly meeting 
wil be on Saturday 21st 
November (and not the 
usual last Saturday).

Members and friends 
will be attending White 
Christmas in Pitlochry 
on Thursday 3rd Decem-
ber - price (including 
High Tea) £30.50.

Christmas Dinner 
Dance at McDiarmid 
Park - Monday 14th De-
cember - cost £28.

Sacrament 
preparation

On Saturday 28th No-
vember, at 11am, in the 
Church, there will be a 
meeting for parents of 
children attending non-
denomination schools 
whose children are due to 
celebrate the Sacraments 
of First Holy Commun-
ion or Confirmation in 
the coming year.

Advent Faith 
Sharing Groups

Would you please note that the House 
Groups have more or less been formed. 

The names of those taking part are dis-
played on the noticeboard at the back of the 
Church. You will be most welcome if you 
wish to take part. 

Please contact me and we can include you 
in one of the existing groups or, if the num-
bers are too great, we can easily create other 
groups. The more, the merrier!

BINGO TEA
Tuesday 

17th November 

in aid of Lourdes
 Pilgrim fund 

Tickets £1
Includes 

refreshments

Donations of 
prizes gratefully 

received

Save costs
You can subscribe to 

our weekly bulletin email 
list - for free. 

Contact us at bulletin@
stjohns-perth.org.uk.

Youth group
The youth group are 

running a competition for 
a new logo - details on 
their website - www.3gy.
org.uk. If you would like 
enter - please speak to 
Justyna.

Later this month mem-
bers of the youth group 
will be taking up fishing 
lessons (in the footsteps 
of St Andrew and St Pe-
ter) - which are being of-
fered by a local angling 
group.  

On Sunday 20th De-
cember the group plan 
to go ice skating in Ed-
inburgh - if you would 
like to join us on that day 
please speak to Justyna 
after Mass - of call the 
youth office number at 
the top of this bulletin.

Out of the depths
I cried to thee, O Lord,

Lord hear my voice.
Let thine ears be attentive
to the voice of my supplication.
If thou, Lord; shalt observe iniquities,
Lord, who shall endure, it?
For with thee there is merciful forgiveness;
and by reason of thy law
I have waited for thee, Lord.
My soul has relied on his word:
my soul has hoped in the Lord.
From the morning watch even until night
let Israel hope in the Lord.
Because with the Lord there is mercy,
and with him plentiful redemption.
And he shall redeem Israel
from all his iniquities.
Eternal rest give to them, Lord,
and let perpetual light shine on them.

Mass for 
the Sick

Our next Mass for 
Sick will be celebrated 
next Saturday, 21st No-
vember at 10am. During 
Mass we will remember 
deceased members of the 
St. Vincent de Paul Soci-
ety and our parishioners 
who have died during 
the past year.  Teas in the 
Hall afterwards.

Presentation to 
Father Tom

In recognition of his 
6 years as our Parish 
Priest, a special collec-
tion will be taken at all 
Masses on the weekend 
of 29th November.

Donations can also be 
handed in to the Chapel 
House.

The presentation will 
be held in the Church 
Hall on Friday, 11th De-
cember at 7pm.

Prisoners
Week 2015

An ecumenical ser-
vice will take place in 
St Leonard-in-the-Fields 
Church, Marshall Place, 
on Thursday 19th No-
vember, at 7pm, marking 
National Prisoners Week.

Parish 
  Library
Borrow from 
our extensive 
range 
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Ye Souls of the faithful 

Ye Souls of the faithful 
who sleep in the Lord,
But as yet are shut out 
from your final reward:
O would I could lend you 
assistance to fly
From your prison below 
to your palace on high!

O Father of mercies, 
Thine anger withhold;
These works of Thy hand 
in Thy mercy behold!
Too oft from Thy path 
they have wandered aside;
But Thee, their Creator, 
they never denied.

O tender Redeemer, 
their misery see!
Deliver the Souls
that were ransomed by Thee:
Behold how they love Thee, 
despite of their pain!
Restore them, restore them 
to favour again.

O Spirit of grace, 
O Consoler divine, 
See how for Thy presence 
they longingly pine! 
Ah, then, to enliven 
their sadness, descend, 
And fill them with peace 
and with joy in the end.

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

Kilgraston 
Christmas 
Concert

Welcome the start of 
the festive season with 
a traditional Christmas 
Carol evening on Friday 
4th December, at 7.30pm 
in Perth Concert Hall, led 
by the the pupils and staff 
of Kilgraston School. 
This favourite fixture in 
the Christmas calendar 
sets the perfect mood 
with congregational 
Carol singing and perfor-
mances from the exten-
sive range of ensembles 
at Kilgraston - the perfect 
winter warmer.

£9.50; no concessions 
(+ £1.50 booking fee per 
ticket)

Kids go FREE to this 
show - two 16 and un-
ders go free with a pay-
ing adult, contact the box 
office on 01738 621031 
to book. Limited avail-
ability.

National Prisoners Week 15-22 November 2015
“Remember those who are in prison, as though 
you were in prison with them.” Hebrews 13:3 
(GNB)

Lord, you offer freedom to all people. 
We pray for those who are held in prison. 
Break the bonds of fear and isolation that exist. 
Support with your love: prisoners, their fami-
lies and friends, 
prison staff, chaplains and all who care. 
Heal those who have been wounded 
by the activities of others, 
especially the victims of crime. 
Help us to forgive one another, to act justly, to 
love mercy, 
and walk humbly together with Christ 
in his strength and in his Spirit, 
now and every day. 
Amen.

Just Us
That sounds a little exclusive! Already you may be asking ‘what about the 
others’? But if the ‘us’ is taken to mean every human being then there are no 
‘others’, no longer any ‘us and them’. ‘Othering’ happens when people are seen 
as being not like us. They are labelled and placed somewhere far away in our 
thinking.

Whose job is it to build community, include the isolated, and care for the vul-
nerable? We can’t leave it to professionals, or even to others... it’s Just Us who 
make a difference! That might mean supporting persons returning from prison, 
helping people  t in, making life better for all the community.

There are other ways: treasuring our differences, refusing to see only one side, 
accepting that all have great potential, and that to err is human too.

“What the Lord requires of us is this: to do what is just, to show constant love, 
and to live in humble fellowship with our God.” Micah 6:8

Each week our Childrens’ Liturgy 
is at 9am Sunday Mass and we are 

looking for new members 
to join the team.                                                                                                                            

Call Dianne Mitchell
01738 627700 or text

07954 139141 


