St John the Baptist's, Perth
SUNDAY MASS in St JOHN’S

6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday
9am, 11am, 6.30pm

WEEKDAYS
Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

MSZA ŚW.
PO POLSKU
Niedziela 5pm
Pojednania 4.15pm

RECONCILIATION
in St John’s
Saturday
5-6pm

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

Christ the King
Year B
22nd November 2015

“YOUR KINGDOM COME”

D

“Anyone committed to the truth hears My voice.” —John 18:37

ecades ago, our
young
family
gathered
with several other young
Catholic families and
their small children in one
family’s large log cabin. It
was a pleasant party until
I happened to notice the
host and another young
father sitting in a far corner pulling out a recreational drug. They pulled
out a cigarette lighter and
flicked it into flame.
Immediately in my
mind, the verse reverberated over and over: “My
kingdom does not belong
to this world” (Jn 18:36).
I knew we had to live
as subjects of Jesus the
King, at all times, in all
occasions.
Quickly, I gathered up
my family and we left the

party to return home.
There is a battle raging
between two kingdoms.
The kingdom of darkness,
led by Satan, the ruler of
this age (2 Cor 4:4), and
the Kingdom of God, led
by King Jesus, “Ruler of
the kings of earth” (Rv
1:5), battle
constantly
for
our
l o y a l t y.
There is
no neutral
ground in
this battle.
We cannot serve
two masters (see
Mt 6:24).
We
can
give our
loyalty to
only one

of the kingdoms. We either live as obedient, loving subjects of Christ the
King or we rebel against
Him. King Jesus embraced lowliness. If we
are truly His obedient,
loving subjects, we must
do the same.

For this Sunday’s liturgy
Responsorial Psalm
The Lord is king,
with majesty enrobed.
Gospel Acclamation
Blessings on him who comes
in the name of the Lord!
Blessings on the coming kingdom
of our father David!
Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810			

Holy Year
Door to Open
On Tuesday 8th December, on the Feast
of the Immaculate
Conception, at 7pm,
Bishop Stephen will
open the Holy Door at
St Andrew’s Cathedral,
Dundee to mark the
start of the Holy Year of
Mercy.
If you would attend
please add your name to
the list at the back of the
church. Also, please indicate if you are willing
to offer transport.
Devotions will also
take place in our own
parish church - as one of
the designated churches
during the Holy Year.

Welcome
to all
our
visitors
Speak to your
parish priest if
you would like to
learn more about
becoming a priest.

Priests for
Scotland
A LIFE
WORTH
LIVING

Teas after
the 11am
Mass on Sunday
and
10am Mass
on Tuesdays

Permanent Diaconate
We welcome Bishop Stephen Robson to
our Vigil Mass this evening (Saturday)
as he admits Kris Jablonski to candidacy for Ordination to the Permanent
Diaconate. This is an important step
for Kris as he prepares to serve the
Church as a Deacon in the near future.
Over the coming months please remember to pray for Kris and his family
as he undertakes these final stages of
his formation.
@StJohnRCPerth

			

Prayers

Please pray for the
repose of the souls of
Catherine Cooke and the
souls of all the faithful
departed.
May their souls and
the souls of all the faithful departed rest in
peace. Amen.
www.dunkelddiocese.org.uk

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

„Śmierć snem”
Połączenie Chrystusa
z każdym człowiekiem,
z całą ludzkością jest
tak ścisłe, jak połączenie
głowy z ciałem. Stąd
każde zranienie ciała
przeżywa boleśnie głowa,
i każde dobrodziejstwo
wyświadczone
ręce,
nodze, ciału jest dobrodziejstwem
głowy.
Niewielu w tej sytuacji zdaje sobie sprawę,
że
każda
krzywda
wyrządzona człowiekowi
jest wyrządzona również
Jezusowi. On został
zabity w Ablu, on był
mordowany w obozach
zagłady, On umiera z
głodu, On ginie w dzieciach
nienarodzonych,
On cierpi w atakach terrorystycznych
dzisiaj.
Autor Apokalipsy mając
na uwadze kres dziejów
świata, notuje bardzo
ciekawe zdanie: „Oto
nadchodzi z obłokami i
ujrzy Go wszelkie oko i
wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać
wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen”. Będzie
to spotkanie, w którym
uczestniczyć będą wszyscy ludzie od Adama
po ostatniego, jaki zostanie poczęty na ziemi.
Każdy człowiek zobaczy
Chrystusa,
szczególne
zaś wrażenie wywrze
On na tych wszystkich,
którzy Go przebili. Nie
chodzi tu rzecz jasna
jedynie o wspomnianych przez Ewangelistów, bo to byłaby

Kalendarz
Liturgiczny
W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu
wspominać będziemy:
W poniedziałek Święto św Andrzeja
We wtorek – Wspomnienie świętych
Andrzeja i Towarzyszy, męczenników

jedynie garstka ludzi, siebie wydadzą wyrok.
kilkudziesięciu Żydów Sąd ostateczny będzie Różaniec prowi kilku pogan. Chodzi o wielkim płaczem i jedynie adzi do Boga…
Pewien
nawrócony
każdego człowieka, który sam Bóg będzie w stanie
zranił drugiego. Oprawcy osuszyć łzy, przynajmniej katolik tak opowiada
wojenni, zabójcy nien- ludzi dobrych. Będzie to dzieje swego powrotu do
arodzonych dzieci, nie- też wielkie objawienie Boga: „Uwiedziony przez
ludzki ojciec czy matka, niepojętej miłości Boga lekkomyślnych kolegów,
wychowawca, lekarz, ter- do nas, który Syna Swe- oddałem się w życiu rozrorysta. Każdy zobaczy w go Jednorodzonego dał, koszy i słuchałem zgubnej
Chrystusie swoją ofiarę. aby umożliwić ludziom zasady: ‘Używaj świata,
„Cokolwiek uczyniliście dobrym zarobienie na póki służą lata’. W mojej
jednemu z tych najm- zbawienie przez posługę młodości przechodziłem
koleje podobne do św.
niejszych,
Mnieście Bogu w braciach.
Augustyna.
Rozumie
uczynili”. Widząc ciersię, że o modlitwie nie
pienie zadane Chrystubyło mowy. Oziębłem w
sowi, będą Go opłakiwać Spowiedź i
służbie Bożej, kościół był
wszystkie
pokolenia
Msza
św.
mi nieznany, a do Sakraziemi. Autor ApokaW każdą Niedzielę mentów św. żadnego nie
lipsy chcąc potwierdzić
nieodwołalność
tego jest możliwość skor- czułem pociągu. Z grzewydarzenia,
dodaje zystania z Sakramentu chu wpadałem w grzech.
słowo: „Tak: Amen”. Pokuty od godziny 4:15 Moi rodzice, a szczególBędzie to płacz wszyst- PM. Zapraszamy do reg- nie matka, upominała
kich. Dobrych, którym ularnej spowiedzi św. i mnie, mówiła: ‘Zgubisz
zawsze łza się kręci w do pełnego uczestnictwa się!’
Wszystko jednak na
oku, gdy widzą niewin- we Mszy św. Msza św. o
próżno. Aż pewnego razu
nie cierpiącego, i złych, godzinie 5:00 PM.
WAŻNE: Sakrament poczułem wewnętrznie
którzy wtedy dopiero
Pokuty
oraz Msza św. jakiś dziwny pociąg do
zobaczą zgrozę swego
pozostaną
już na sposób różańca. Nie znałem
postępowania.
Krzywda uczyniona ludzi- stały o godzinie wyżej nigdy tej modlitwy, nie
umiałem jej też wcale
om okaże się krzywdą wymienionej.
odmawiać. Ale myśl ta
uczynioną
samemu
nie dawała mi spokoju.
Bogu. Zbyt wolno do- Moje
Coś ciągle mówiło mi
ciera do świadomości
w sercu: ‘Weź różaniec
ludzi fakt wcielenia, rozważania
ręki’.
Wreszcie
prawda o Bogu, który „O Różańcu…” do
spytałem
matkę,
czy
stal się człowiekiem,
nie ma różańca. Zdziwraz z jej konsekwencwiona zapytała, dlaczego
jami. Bliższe spotkanie Konieczność
o to pytam. Skoro jej
z Chrystusem pozwala modlitwy..
dostrzec w ludziach Jego
W pociągu staruszka powiedziałem, że chcę go
braci – Jego tajemnicze odmawiała
różaniec. odmawiać, nie dowierzała
ciało. Cios wymierzony Jakiś student mówi do mi, myślała, że to
zachcianka.
w brata, rani Jego, jak niej: „Babciu, przecież chwilowa
Jednak
nauczyła
mnie tej
cios wymierzony w ciało Pan Bóg nie potrzebuje
modlitwy.
Ja
zaś,
chociaż
odczuwa w pełni głowa. waszych
westchnień”.
Ale dobry czyn, każda „Drogie dziecko, to praw- o rozmyślaniu tajemszklanka wody podana da, że Pan Bóg nie potrze- nic nie miałem pojęcia,
drugiemu, każda sekun- buje moich modlitw, to jednak odczuwałem
da mądrze poświęcona ale ja bardzo potrzebuję dobry wpływ tej moddrugiemu jest przysługą Jego pomocy, dlatego się litwy.
Zacząłem też czytać dooddaną Jezusowi. Oto modlę”.
bre
książki. Zapłakałem
Boża prawda przekazana
szczerze po raz pierwszy
światu. To Jezus będzie
w życiu nad swoimi grzesprawiedliwym Sędzią, Św. Siostra Łucja
chami, a łzy te nie były
On pokrzywdzony; On z Fatimy
bezowocne.
Św.
Siostra
Łucja
z
wsparty w godzinach
Odtąd starałem się
słabości w swoich bra- Fatimy, jako siostra Maciach. Nie trzeba będzie ria od Niepokalanego zmienić swoje życie.
nic dodawać. On wtedy Serca Maryi, karmeli- Wyspowiadałem się nazapyta, jako Władca, tanka bosa, powiedziała jpierw dokładnie, a potem
jaką karę wybierają kr- w 1958 r.: ”Nie ma prob- przyjąłem Komunię św.”.
Odmawiajmy różaniec,
zywdziciele, a ci widząc lemu w życiu, którego by
swe dzieło niszczenia, po nie można rozwiązać z to jakże piękne i bogate w
łaski nabożeństwo. Cdn.
sprawiedliwości sami na pomocą różańca”.
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Discover us @StJohnRCPerth

Dla
narzeczonych

N a r z e c z e n i
przygotowujący się do zawarcia sakramentalnego
związku małżeńskiego w
ciągu najbliższych dwóch
lat mają możliwość uczestniczenia w kursie
przedmałżeńskim, PreCana w jezyku polskim,
poczynając od 28 listopada do 19 grudnia (cztery
spotkania) w Parafii św.
Józefa w Dundee.
Początek spotkań o
godzinie 7:00 PM. Nr telefonu do parafii: 01382
229099 Zapraszamy!!!

Liturgia
dziecięca

W każdą pierwszą
niedzielę miesiąca liturgia Mszy św. dla dzieci.
Najbliższa Msza św.
dla dzieci w niedzielę 6
grudnia o godz. 5:00 PM.
Zapraszamy do udziału
wszystkie dzieci.

Pierwsza
Spowiedź i
Komunia św.

Zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci,
które nie uczęszczają do
szkół katolickich, a które
w przyszłym roku chcą
przystąpić do Pierwszej
Spowiedzi i Komunii
św. Spotkanie odbędzie
się w sobotę 28 listopada o godz. 11:00 AM
w kościele. Obecność
obowiązkowa!

Podziękowanie
dla Fr Toma

W weekend 29 listopada na wszystkich Mszach
św. będzie zorganizowana specjalna kolekta
dla Fr Toma jako wyraz
wdzięczności za 6 lat pracy w naszej parafii jako
Proboszcz. Ten prezent
wręczony mu zostanie podczas ceremonii
pożegnania w piątek 11
grudnia o godz. 7:00pm
w Holu Parafialnym.
Zapraszamy do uczestnictwa!!!

Collections

Many thanks for your
generosity; last week’s
income was: Offertory
£1617.00; votive candles: £38.17; Catholic
papers: £22.48 and Mary
Strand Trust Gift Aid £350.

Presentation to
Father Tom

In recognition of his
six years as our Parish
Priest, a special collecItalian
tion will be taken at all
Masses on the weekend Association
Members and friends
of 29th November.
Donations can also be will be attending White
handed in to the Chapel Christmas in Pitlochry
on Thursday 3rd DecemSacrament
House.
The presentation will ber - price (including
preparation
be held in the Church High Tea) £30.50.
On Saturday 28th NoChristmas
Dinner
Hall on Friday, 11th Devember, at 11am, in the
Dance
at
McDiarmid
cember at 7pm.
Church, there will be a
Park - Monday 14th Demeeting for parents of
cember - cost £28.
children attending nonBuffet
denomination
schools
If you wish to con- Bishop’s Holy
whose children are due to
tribute
to the buffet for Year letter
celebrate the Sacraments
Fr
Tom’s
presentation of First Holy CommunA letter from Bishop
ion or Confirmation in please see the list at the Stephen - about the Holy
back of the church. Dothe coming year.
nations to be handed in Year of Mercy - will be
no later than 1.30pm on read out at all Masses today.
Friday 11th December.
Youth group
Copies will be availTea
and
coffee
will
be
The youth group are
running a competition for provided or, if preferred able in the next Dunkeld
a new logo - details on please bring your own News - and online www.
their website - www.3gy. drink.
dunkelddiocese.org.uk
org.uk. If you would like
enter - please speak to
Church Hall and Rooms
Justyna.
Later this month members of the youth group
will be taking up fishing
Following a meeting between Canon Dryslessons (in the footsteps
dale, the Hall Keeper and Brian Foley, the proof St Andrew and St Pecedure for booking the Church Hall and /or the
ter) - which are being ofrooms was agreed as follows:
fered by a local angling
group.
On Sunday 20th DeAll bookings to be made by calling
cember the group plan
the dedicated telephone number
to go ice skating in Edinburgh - if you would
like to join us on that day
within these times:
please speak to Justyna
after Mass - of call the
Monday 7-9pm
youth office number at
the top of this bulletin.
Wednesday 12noon-2pm

Booking System

07549 605007

Friday 11am-12 noon

Union of
Catholic
Mothers

Thank you to everyone
who supported, donated
and helped at the Lourdes
Bingo Tea. £702.70 was
raised.
Reminder for members
attending Kinnoull Guild
on Monday 23rd, for
7pm start.
Next UCM Meeting
Tuesday 1st December.

The phone will be switched on ONLY at these
times, so bookings cannot be made at other
times. Everyone is asked to comply with these
arrangements as they have been agreed with
health and safety, security and insurance condsiderations in mind.
This applies from Sunday 22nd November,
until further notice unless a current booking has
been confirmed. Brian Foley will keep a record
of ALL bookings and will ensure that the Hall
Keeper knows when he can keep the Hall and
Rooms locked and when they should be available.

Please plan ahead
if you wish to use the facility

Parish
Shop
Christmas Cards
now available
Bulletin

Please address bulletin notices (previously
approved by the parish priest) to bulletin@
stjohns-perth.org.uk - or
hand them to the parish priest by 12 noon on
Thursdays. Please note
that notices may be edited/ highligted as space
permits.
You can subscribe to
our weekly bulletin email
list - for free. Contact
us at bulletin@stjohnsperth.org.uk.

Lunch Club

The Lunch Club continues on Mondays in
the Church Hall from 121pm.
There is a choice of
soups, a roll, tea or coffee, 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 donated to good causes.

Parish
Library
Borrow from
our extensive
range

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 displayed 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 numbers are too great, we can easily create other
groups. The more, the merrier!

Altar Servers

Altar Servers are the
young people we see assisting the priest on the
altar. We accept them as
being there, or not, and
probably think nothing
more about them. Those
we have in this parish
we value greatly. Without their efforts and the
support of their families
the liturgy would be the
poorer and we extend our
thanks and gratitude to
them.
The Altar Servers we
have, although young,
do sterling service, but
we don’t have enough of
them.

We ask all parents of
children aged nine and
upwards, who have made
their First Communion, to
encourage their children
to consider becoming Altar Servers.
With an increase in
Altar Servers we can
share their duties among
a greater number, have
an increased presence on
the altar and be able to
provide assistance and
support to the celebrant
at every service he conducts.
This will enhance the
liturgy and, at the same
time, help our young

people to a greater understanding of the faith.
If there are any experienced Altar Servers
among the adults in the
congregation, I ask you to
consider whether you too
might be able to assist.
Keep your eyes on the
bulletin for further announcements regarding
the induction and training
of new, and existing, Altar Servers.
If you or a member of
your family would like to
be involved in this important ministry please give
your names to one of the
priests today.

St Mary’s
Lochee
Charity
Concert

Advent Candlelight
Prayer and Carol
Service

Give Christmas
back to Christ
A Spiritual Preparation
for the Holy Season

Each week our Childrens’ Liturgy
is at 9am Sunday Mass and we are
looking for new members
to join the team.

led by St John’s Church Choir
and Keep in Touch Group

7.30pm,
Sunday 13th December

Call Dianne Mitchell
01738 627700 or text
07954 139141

The Scottish opera
Tenor, Martin Aelred will
give a concert in the Immaculate
Conception
Church, Lochee, Dundee
at 7pm, on Friday 4th December in aid of ‘Let the
Children Live’ - a charity
that responds to the needs
of children from the
streets and shanty-towns
of Colombia’s cities, and
in particular the city of
Medellín.
Martin Aelred performs
on international platforms
and has just returned to
Scotland from a concert
tour in the Holy Land’s
West Bank and in Bethlehem.
Mgr Aldo Angelosanto and his parishioners
promise a warn welcome
to all who would like
to support this worthy
cause.
Admission is by donation - and if you would
like to be sure of a seat
please contact Donna
McLaughlan, telephone
- 07958 678996.

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

Parish website: www.stjohns-perth.org.uk

Discover us @StJohnRCPerth

