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21st Sunday of Ordinary Time
Year A

27th August 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

God the Father re-
vealed to Simon 
that Jesus was the 

Messiah, the Son of the 
living God (Mt 16:16). 
As with all divine revela-
tions, this was a catalyst 
leading to Simon’s name 
being changed to Peter 
(Mt 16:18), Jesus build-
ing His Church on Peter 
(Mt 16:18), Peter being 
given the authority sym-
bolized by the keys to the 
kingdom of heaven (Mt 
16:19), and Jesus insist-
ing on the cross as the es-
sence of discipleship (Mt 
16:24). Peter naturally did 
not understand all these 
further revelations, and 
did not initially accept the 
cross (Mt 16:22).

The Lord also reveals 
Himself to us. For exam-
ple, He may penetrate our 
hearts with the message 

“Blest are you, Simon son of Jonah! No mere man has revealed this to you, but My heavenly Father.” 
Matthew 16:17

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Responsorial Psalm
 Your love, O Lord, is eternal, 
 discard not the work of your hands.

Gospel Acclamation 
 God in Christ was reconciling t
 he world to himself, 
 and he has entrusted to us 
 that they are reconciled.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Alice Fleming, 
Rodolfo San Gabriel, 
and Patrick O’Neill, Pe-
ter Gowran, Sr. Mary 
Agnes Canning, Agnes 
Winning, Adam McNee, 
Nancy McEllam, Agnes 
Eval, Sandy Kelly, Barry 
Christie and the Walker 
family  and for all whose 
anniversaries occur about 
this time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

of His mercy. This revela-
tion is a catalyst leading 
us to realize the neces-
sity of giving mercy (Mt 
5:7). This implies taking 
up the cross of forgiv-
ing and loving even our 
enemies. Once again, a 
divine revelation trans-
ports us to the cross. Then 
we are faced with Simon 
Peter’s dilemma. We are 
pleased to receive some 
revelation from the Lord, 
but we may be reluctant 
to accept the message of 
the cross. Will we em-
brace the cross, or hear 
the words of Jesus to Pe-
ter: “Get out of My sight, 
you satan! You are trying 
to make Me trip and fall. 
You are not judging by 
God’s standards but by 
man’s”? (Mt 16:23) By 
faith, in love, take up your 
daily cross and follow Je-
sus (Lk 9:23).

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)

THE CROSS ROAD

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

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
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Nie jest łatwo oddzielić 
religię od polityki. Dla 
samego Chrystusa był 
to poważny problem. 
Rozmowa z Apostołami, 
w której Jezus zapowi-
ada zbudowanie swego 
Kościoła na Piotrze, 
kończy się stanowczym 
wezwaniem uczniów do za-
chowania ścisłej tajemnicy 
co do mesjańskiej godności 
Mistrza z Nazaretu. „Wt-
edy przykazał uczniom, 
aby nikomu nie mówili, że 
On jest Mesjaszem”. Idea 
mesjańska była bowiem, 
w świadomości Izraelitów, 
nierozerwalnie związana z 
polityką. Jezus zaś chciał 
wysunąć na pierwszy plan 
przede wszystkim jej re-
ligijne, a nie polityczne 
znaczenie. W czym tkwi 
zasadnicza trudność odd-
zielenia religii od polityki? 
Pytanie to należy rozważyć 
w dwóch aspektach – indy-
widualnym i społecznym. 
Przekonania religijne z 
konieczności wpływają 
na postawę moralną, 
stąd też każdy człowiek 
zaangażowany politycznie 
musi się liczyć z głosem 
własnego sumienia. Im 
głębsze zaangażowanie 
polityczne, tym trud-
niej je harmonizować z 
wymogami stawianymi 
przez religię. Mocne 
przekonania religijne, 
zwłaszcza świadomość 
odpowiedzialności przed 
Bogiem, rzutują na każdą 
decyzję polityka. Ten-
dencje, zmierzające do 
poświęcenia przekonań 
religijnych dla poli-
tyki, są zawsze zdradą 
wartości religijnych i jako 
takie nie świadczą do-
brze o człowieku, który 
się takiej zdrady do-
puszcza. Drugi aspekt jest 
związany z układem sił w 
społeczeństwie. Jeśli reli-
gia posiada swoją własną 
organizację, jak to ma mie-
jsce w Kościele, jej wpływ 
na wyznawców jest duży. 
Stąd też religia ujęta w in-
stytucjonalne formy staje 
się siłą społeczną, z której 
każdy polityk musi się 
liczyć, niezależnie od tego, 
czy zamierza wykorzystać 
ją do własnych celów, czy 
też zachować wobec niej 
dystans. Refleksję nad sto-
sunkiem chrześcijanina do 

religii należy rozpocząć 
od możliwie dokładnego 
odczytania Ewangelii. 
Rozmowa Chrystusa z 
Apostołami pod Cezareą 
stanowi ważne wydarzenie 
w życiu rodzącego się 
Kościoła. Świadczy bow-
iem o trosce Jezusa, by 
Apostołowie dostrzegli 
istnienie poważnego 
niebezpieczeństwa wykor-
zystania misji zarówno 
Jego, jak i Kościoła do 
celów politycznych. 
Chrystus pragnie ukazać 
czysto religijne perspek-
tywy swego działania, 
ważniejsze i znacznie 
dalej sięgające niż pers-
pektywy polityczne. Nie 
wolno jednak zapominać, 
że przeciwnicy Chrystusa 
ostatecznie i tak, wbrew 
Jego woli, nadali całej 
Jego działalności wymiar 
polityczny i ukrzyżowali 
Go jako niebezpiecznego 
dla cezara. Jezus ginie jako 
skazaniec polityczny z rąk 
okupanta, wydany przez 
własnego ucznia. Przez 
Sanhedryn Jezus zostaje 
skazany za działalność 
religijną, a przez Piłata 
za to, że nazywał siebie 
„królem żydowskim”. 
W i e l k o p i ą t k o w e g o 
połączenia religii z polityką 
nie da się rozdzielić. Ma 
ono miejsce w Ewangelii 
i trwa w sposób nieprzer-
wany przez dwadzieścia 
wieków dziejów Kościoła. 
Chrześcijanin nie może 
się tym gorszyć. Winien 
jednak bacznie uważać, 
by wzorem Mistrza sam 
nie wykorzystał religii do 
polityki, ani nie wciągał 
polityki do religii. Za-
chowanie wolności re-
ligii wobec polityki nie 
jest łatwe. Trzeba jednak 
uczynić wszystko, by dla 
polityki nie naruszyć re-

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday reflection

ligijnej hierarchii wartości. 
Człowiekiem, który 
może pomóc w głębszym 
przemyśleniu tego proble-
mu jest św. Tomasz Morus. 
Z tego punktu widzenia 
warto przeczytać jego 
listy pisane w więzieniu. 
Najcenniejsi ludzie, tak 
dla religii jak i polityki, 
to ci, którzy mają mocny 
kręgosłup moralny kryjący 
w sobie rdzeń życia religi-
jnego. Przykładem może 
być nie tylko chrześcijanin, 
święty Tomasz Morus, lecz 
i hindus Mahatma Gandhi.

Spowiedź i Msza św.
W każdą Niedzielę jest możliwość skorzystania z 

Sakramentu Pokuty od godziny 4.15pm. Zaprasza-
my do regularnej spowiedzi św. i do pełnego ucz-
estnictwa we Mszy św. Msza św. o godzinie 5pm.

 

Children’s Liturgy

Sunday Mass

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W poniedziałek 
– Wspomnienie św. Au-
gustyna, biskupa i doktora 
Kościoła.
We wtorek 
– Wspomnienie 
męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. 

Feastdays this week

Liturgia 
dziecięca 

Rozpoczynając nowy 
rok szkolny 2017/18 
zapraszam wszystkie dzie-
ci na ich msze połączone 
z liturgią dla dzieci w 
każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 3 
września 2017 r. o godz. 
5pm. Do zobaczenia!

Religia a polityka

Msza św. z 
udziałem 
Harcerzy i 
Zuchów

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim Harcerzom i 
Zuchom, którzy uroczystą 
Mszą św. zainaugurowali 
dziś nowy rok zuchowo-
harcerski. Dziękuję Gro-
madzie Zuchowej „Złote 
Orły” i Próbnej Drużynie 
Harcerzy z Perth, oraz 
PDH „Wataha” z Glasgow 
za uświetnienie naszej 
liturgii, za wspólne 
śpiewy i ducha radości, 
którego wnosicie w naszą 
wspólnotę modlitewną. 
Życzymy wielu łask 
Bożych w nowym roku i 
opieki świętych patronów. 
Zapraszamy ponownie i 
do zobaczenia!

Augustyn urodził się w 
roku 354 w Tagaście dzisie-
jsza Algieria, w rodzinie 
urzędnika państwowego 
Patrycjusza. Matka Au-
gustyna św. Monika, 
pochodziła z rodziny o 
tradycji chrześcijańskiej i 
bardzo pragnęła, by jej syn 
przyjął chrzest. Pragnienie 
to spełniło się dopiero 
po 33 latach. Na rozwoju 
Augustyna niewątpliwie 
zaciążył fakt, że ojciec i 
matka różnili się co do 
wiary i przekonań odnośnie 
spraw decydujących o 
losach człowieka. Przez to 
Augustyn przez wiele lat 
pozostawał rozdarty miedzy 
wpływem matki i ojca. 
Augustyn był najstarszy z 
trójki rodzeństwa. Jego brat 
Nawigiusz nawrócił się w 
tym samym czasie, co Au-
gustyn i był też przy śmierci 
matki. Siostra Augustyna 
została zakonnicą w jednym 
z klasztorów, a następnie 
przełożoną - ksienią. Au-
gustyn jako młodzieniec żył 
bardzo swobodnie. Lubił 
zabawy, dobre jadło i picie. 
Po pierwszych studiach w 
Tagaście w roku 370 udał 
się na dalsze studia do 
Kartaginy, metropolii Afryki 
Północnej i tam związał się 
z kobietą. Z tego związku 
urodził się syn Adeodatus. 
Augustyn żył z tą kobietą 
przez 15 lat. Igrzyska, cyrk, 
walki gladiatorów, teatr – to 
był jego ulubiony żywioł. W 
376 w Kartaginie otworzył 
własną szkołę retoryki. Miał 
wtedy 22 lata. Po 7 latach 
udał się do Rzymu, gdzie 
także założył swoją szkołę. 
Tu dowiedział się, że w Me-
diolanie poszukują retora. 
Natychmiast tam się zgłosił. 
W Mediolanie zetknął się 
ze św. Ambrożym, który był 
wówczas biskupem tego 
miasta. Augustyn zaczął 
słuchać jego kazań. Wielki 
biskup zaimponował mu 
wymową i głębią przeka-
zywanej treści. Niedługo 

potem przyszło uderzenie 
Bożej łaski. Pewnego dnia 
mając już 30 lat wziął 
do ręki Listy św. Pawła 
Apostoła. Przypadkowo 
otworzył fragment Listu do 
Rzymian: „Żyjmy przyz-
woicie jak w jasny dzień: nie 
w hulankach i pijatykach, 
nie w rozpuście i w wyuzda-
niu, nie w kłótni i zazdrości. 
Ale przyobleczcie się w 
Pana Jezusa Chrystusa, i 
nie troszczcie się zbytnio o 
ciało, dogadzając żądzom” 
(Rz 13, 13-14). Jak pisze w 
„Wyznaniach” poczuł na-
gle jakby strumień silnego 
światła w ciemnej nocy 
swojej duszy. Zrozumiał 
sens swojego życia, poczuł 
żal z powodu zmarnowanej 
przeszłości. Od tego czasu 
zaczął spędzać czas na 
modlitwie i na rozmowach 
na tematy ewangelic-
zne. Rozczytywał się 
równocześnie w Piśmie św. 
Następnie jako katechumen 
w Wielką Sobotę 387 z rąk 
Ambrożego przyjął chrzest. 
Miał wówczas 33 lata. 
Wraz z nim przyjęli chrzest 
jego syn, Adeodatus, i przy-
jaciel, Alpinus. Następnie 
Augustyn postanowił 
powrócić do Afryki, ale tuż 
przed opuszczeniem Italii 
umarła w Ostii jego matka, 
św. Monika. Wkrótce po 
dotarciu do Afryki zmarł 
także jego syn. Po przyby-
ciu do Tagasty Augustyn 
rozdał swoją majętność 
oddając się modlitwie w 
klasztorze w Hipponie, 
który postanowił założyć i 
tam spędzić resztę swojego 
życia. W 391 został przed 
lud wybrany kandydatem 
na kapłana i wyświęcony 
w Hipponie, a w roku 394 
ku ogromnej radości ludu 
został biskupem tego mia-
sta. Zmarł 28 sierpnia 430 
roku. Jego relikwie przew-
ieziono do Pawii, gdzie po 
dzień dzisiejszy opiekę nad 
nimi sprawują jego duchowi 
synowie – Augustianie. 

Św. Augustyn
Biskup i doktor Kościoła



Collections
Many thanks for your 

generosity. 
Last Sunday’s in-

come was: Collections 
- £1655.13; Votive Can-
dles - £186.09; SCIAF - 
£20 and the church shop 
£10.

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.

Union of
Catholic 
Mothers

Tuesday 5th Sep-
tember will be the first 
meeting back. Anyone 
interested in joining the 
UCM will be made very 
welcome. Mass starts at 
7pm, followed by meet-
ing in the hall.

Any members that 
would like to attend the 
UCM National Pilgrim-
age to Carfin on Sunday 
3rd September please 
contact Rosanna as trans-
port may be available.

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

Parish Shop
Open after 

Sunday Mass

Parish 
  Library
Borrow from 
our extensive 

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.

New rotas
The new Rotas for the 

Eucharistic Ministers 
and Readers are now 
available for collection 
from the Sacristy.

Feastdays 

Monday
28th August
St Augustine

Tuesday
29th August
Beheading of 
John the Baptist

Thursday
31st August
St Aiden

Friday
1st September
St Giles

Dunkeld News
A new edition of the 

Diocesan Newspaper, 
Dunkeld News, is avail-
able today. FREE.

Please take a copy 
home - or to a neighbour 
or friend who may not 
have been to church re-
cently.

Special 
collection 
today for the 
BISHOP’S 
MENSAL FUND 
which helps to
pay towards 
the running of 
the Diocese 
of Dunkeld.
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The Annual National Pilgrim-
age to Carfin will take place 
on Sunday 3rd September at 
3pm. This year the pilgrimage 
will be in honour of Our Lady of 
Fatima and our country will be 
consecrated to the Immaculate 
Heart of Mary. 

Archbishop Tartaglia will
celebrate Mass and Bishop 
Brian McGee will preach.

Saturday, September 23, 2017

RETREAT DAY 
FOR

GRANDPARENTS

St Joseph’s Retreat Centre

24-28 Lawside Road

Dundee

DD3 6XY

Call 01382 225453 to book

10am-4pm

Please bring a packed lunch

- Coming Events -

Justice and Peace

 
The universe unfolds in God, who fills it completely. Hence, there is a 
mystical meaning to be found in a leaf, in a mountain trail, in a dewdrop, 
in a poor person’s face. The ideal is not only to pass from the exterior to 
the interior to discover the action of God in the soul, but also to discover 
God in all things.

Pope Francis, Laudato Si, para 223

Bingo 
Tea
7pm

Friday 
1st September

Tickets £3

Teas coffees, 
home baking 
for a donation

Money raised will 
go towards the 

St John’s
Academy
Romania 

Mercy
Project

DIOCESE OF DUNKELD AND 

THE SISTERS OF THE 
IMMACULATE HEART OF MARY

invite you to a

Thanksgiving 
Mass

preparing for the final profession of 
Sister Maria Kosisochukwu Ifediba, IHM

in St Joseph’s Convent Chapel, 
Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

Saturday 30th September 2017 
at 12 noon

followed by refreshments

RSVP By 15th September 2017 to 

Sister Mary Delphine, IHM,

Phone 01382 228294 / aladi4@hotmail.com


