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 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)

23rd Sunday of Ordinary Time
Year A
10th September 2017

Harden not your hearts

T

oday’s
Gospel
reading is taken
from a chapter of
Matthew’s Gospel, which
is sometimes called the
“discourse on the Church”
or the “church order” discourse. In this part of
Matthew’s Gospel, Jesus speaks more directly
about matters of Church
discipline and order. In today’s reading we find one
of only three instances in
which Jesus uses the word
church in Matthew’s Gospel. In Matthew’s record
of Jesus’ teaching, we can
hear echoes of the kinds
of issues faced by the early Christian community.
In the first part of the
“discourse on the Church”
(Matthew 18:1-14), Matthew addresses the Christian community’s con-

Welcome
to all
our
visitors

“You shall warn them for Me.” —Ezekiel 33:7
cerns about rank. Jesus
responds to the disciples’
question about who is
greatest in the kingdom
of heaven. Jesus indicates
that those who wish to enter the kingdom of heaven
must be like children, and
he cautions those leaders
who might lead these “little ones” astray. He also
responds with the parable
of the lost sheep, indicating how God will seek
out and bring back those
“little ones” who have
strayed.
In today’s Gospel reading, Matthew 18:15-20,
Jesus addresses a common occurrence in the
Christian
community:
a dispute between two
members of the Church.
Jesus outlines a procedure
for settling such matters

For this Sunday’s Mass
Responsorial Psalm
O that today
you would listen to his voice!
Harden not your hearts.
Gospel Acclamation
Your word is truth, O Lord,
consecrate us in the truth.

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

Priests for
Scotland
A LIFE
WORTH
LIVING

fairly. The victim should
privately address the offender and attempt to resolve the dispute without
outside involvement. If
that fails, then the victim
should bring two or three
witnesses and confront
the offender again. If
the dispute is still unresolved, the matter should
be brought to the attention
of the entire community.
If the offender refuses to
adhere to the reparations
prescribed by the community, then Jesus suggests
that the offender may be
expelled from the Church.
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Jesus does not discourage disagreement within
the community of the
Church; he acknowledges the reality of conflict
and error and offers his
disciples a means for addressing such matters. It
is in the conclusion to this
teaching that the message
of hope is found: Jesus
is present with the community and will guide
the community in its relations.
If decisions are taken
in prayer, then the community can be assured of
God’s assistance.
			

Prayers

In your charity, please
pray for the repose of
the souls of Anne Sinclair, Annie Boyle, Lucy
O’Hare, William Henry
Horn, Terence Lanni,
Jimmy Reilly and for the
Achill men who died in
the Kirkintilloch Bothy
fire on 17th September
1937 and for all whose
anniversaries
occur
about this time.
May their souls and the
souls of all the faithful
departed rest in peace.
Amen.
www.dunkelddiocese.org.uk

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Upomnieć, a nie
obmawiać
Jednym z najczęściej
spotykanych
grzechów
jest obmowa. Przy kawie,
w autobusie, w pracy, w
sklepie, w restauracji, a
nawet w drodze do kościoła
– tematem numer jeden
są ludzkie słabości, błędy
i grzechy. Szczególnie
bolesne jest obmawianie
w gronie rodzinnym lub
przyjaciół. Smutne zaś
jest to, że gotowych do
obmawiania można liczyć
w milionach a jak trzeba
kogoś upomnieć, to nie
ma chętnych, ani jednego.
Jezus nigdy nikogo nie
obmawiał. Jeśli zabierał
głos na temat cudzych
wad, czynił to zawsze w
formie upomnienia. Uczniów swoich pouczył i to
bardzo dokładnie, jak ma
wyglądać braterskie upomnienie. Jeśli dostrzegam
niewłaściwe postępowanie
drugiego człowieka, to zanim powiem o tym komukolwiek, mam obowiązek
powiedzieć to jemu samemu. Domaga się tego
miłość, czyli troska o
prawdziwe dobro tego, kto
postępuje
niewłaściwie.
Dopiero wówczas, gdy
upomnienie w cztery
oczy nie odnosi skutku,
mogę podzielić się mymi
obawami co do jego postawy z innym człowiekiem,
ale nie w tym celu, by
obmawiać, lecz by tego
człowieka zaangażować
w ratowaniu błądzącego.
O tyle zatem mogę mówić
o błędach drugiego, o ile
mój rozmówca nadaje się
do „akcji ratowniczej”.
O ile razem ze mną zatroszczy się o skuteczne
upomnienie błądzącego.
Trzeci etap upomnienia
to zaangażowanie w nie
przedstawiciela Kościoła
lub nawet całej wspólnoty. Ma to miejsce wówczas, gdy zgubne działanie
jednego może szkodzić
wielu. Chodzi więc nie tylko o dobro upominanego,
lecz i o dobro wspólnoty.
Jeśli się nie da uratować
tego, kto źle postępuje,
to należy ratować przed
zgorszeniem innych. Upomnienie, chociaż ma

miejsce rzadko, nie należy
do rozmów przyjemnych.
Kosztuje wiele. Można się
narazić. Można stracić przyjaciela. Wiele słabości
drugiego człowieka trzeba
cierpliwie znosić. Tylko
wtedy, gdy w grę wchodzą
wielkie wartości, należy
sięgać po upomnienie.
Wiele zależy od formy.
Trzeba to uczynić tak, by
upomniany odkrył naszą
autentyczną troskę o jego
dobro. Jeśli nawet podczas
samego upominania zareaguje zdenerwowaniem,
to z perspektywy czasu odkryje, że nasze ostrzeżenie
było uzasadnione i będzie
za nie wdzięczny. Upomnienie braterskie posiada
dużą wartość nie tylko
dlatego, że zabiega o dobro
błądzącego, lecz również
dlatego, że stanowi niezwykle twórczy element
w doskonaleniu naszej
osobowości. Zanim zdecydujemy się na upomnienie
w cztery oczy, trzeba
sprawę głęboko i wszechstronnie przemyśleć, trzeba ją rozważyć przed Bogiem. Trzeba się zgodzić
na wszystkie wynikające
z tego konsekwencje.
Podjęcie takiej decyzji
ubogaca nasze serce.
Każdy akt miłości drugiego człowieka owocuje w
naszym sercu, a co dopiero
akt tak trudny jak upomnienie. W niejednym wypadku znacznie łatwiej jest
przebaczyć niż upomnieć.
Obmowa, która zawsze
jest znakiem braku miłości,
nie tylko niszczy dobrą
opinię obmawianego, lecz
i serce obmawiającego.
Staje się ono koszem na
śmieci, gromadzącym to,
co złe z życia naszych
bliźnich. Obmowa polega
na przesypywaniu śmieci
z własnego serca w serca
innych ludzi, zmieniając
je na śmietniki. W obliczu
coraz
poważniejszego
zaśmiecania
naszego
środowiska przez obmowę,
trzeba bardzo uważać, by
nasze serca nie zamieniły
się w kosze na śmieci. One
mają być skarbcem drogocennych wartości. Miejmy

Święto Podwyższenia
Krzyża świętego
odwagę upomnieć drugiego człowieka, a wstydźmy
się każdego słowa, które
jest obmową. Miejmy też
odwagę przyjąć upomnienie, o ile pochodzi ono z
ust człowieka zatroskanego o nasze dobro. Prawdziwa miłość umie upomnieć
i umie upomnienie przyjąć.
Sunday reflection

Nowe
śpiewniki

Nasza Polska wspólnota
wzbogaciła się o 50 nowych
śpiewników, które zakupił
w Polsce Diakon Krzysztof
Jabłoński i jego żona Teresa. Pragnę wyrazić słowa
wdzięczności w imieniu
nas wszystkich za ten jakże
piękny i godny podziwu gest. Jest to już nie
pierwszy wyraz dobroci z
jego strony, bo wcześniej
też Diakon Krzysztof z
okazji swoich święceń diakonatu zakupił i ofiarował
komplet pięknych ampułek
do Mszy św. Za wszystkie te przejawy dobroci i
ofiarności składam Jemu
jak i Jego żonie Teresie
serdeczne podziękowania
i wiem, że Pan Bóg to
wszystko z nawiązką
wynagrodzi
New Polish Hymnbooks

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta
i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się
wielkie prześladowania
religii
Chrystusa,
trwające prawie 300 lat.
Dopiero po ustaniu tych
prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena,
kazała szukać krzyża,
na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach krzyż odnaleziono 14 września 326
roku. W związku z tym
wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na
Golgocie dwie bazyliki:
Męczenników i Zmartwychwstania. W 614
roku na Ziemię Świętą
napadli Persowie. Zburzyli wówczas wszystkie
kościoły, a widząc jak
wielkiej czci doznaje
Krzyż Pana Jezusa zabra-

Feast of the Exaltation of the Holy Cross

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. 5:00pm. Serdecznie
zapraszamy do udziału
wszystkie dzieci.
Children’s Liturgy

Kalendarz
Liturgiczny

W tym tygodniu w
kalendarzu liturgicznym
wspominać będziemy:
W środę
– Wspomnienie św. Jana
Chryzostoma, biskupa i
doktora Kościoła.
W czwartek
– Święto Podwyższenia
Krzyża św.
W piątek
– Wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny
Bolesnej.
W sobotę
– Święto św. Niniana,
biskupa.
Feastdays this week

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

li go ze sobą. W 628 roku
po zwycięstwie cesarza
Herakliusza nad Persami, Krzyż zwrócono w
traktacie pokojowym. Ze
świadectwa św. Cyryla
Jerozolimskiego (+387)
wiemy, że krzyż podzielono na drobne części i
rozesłano je niemal po
wszystkich okolicznych
kościołach. Kościół w
Krzyżu Jezusa widział
zawsze ołtarz, na którym
Syn
Boży
dokonał
zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka
tak obficie zroszona
Jego Najświętszą Krwią
doznawała zawsze szczególnej czci. To święto
przypomina nam wielkie
znaczenie krzyża jako
symbolu chrześcijaństwa
i uświadamia, że jest to
źródło naszego odkupienia.

Spowiedź i
Msza św.

W każdą Niedzielę
jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty od godziny 4.15pm.
Zapraszamy do regularnej
spowiedzi św. i do pełnego
uczestnictwa we Mszy św.
Msza św. o godzinie 5pm.
Sunday Mass

Discover us @StJohnRCPerth

St Ninian,
apostoł Szkocji

W sobotę przypada doroczne święto św. Niniana,
patrona Szkocji. Św. Ninian urodził się w 360 roku.
Pochodził on z Brytanii,
a kształcił się w Rzymie.
Formację kościelną zdobył
regulariter, to znaczy wedle
zwyczajów
łacińskich.
Ewangelię przepowiadał
Pitkom, którzy zamieszkiwali
południową
Szkocję. W Candila Casa,
utożsamianej później z
Galloway,
wybudował
murowany
kościół,
dedykowany św. Marcinowi. Wedle późnej legendy miał być uczniem św.
Marcina, a potem z Tours
otrzymać rzemieślników
dla zamierzonej budowy.
Znawcy epoki uważają,
że kościół mógł jednak
powstać dopiero około r.
500. Należy zauważyć,
że Pitkowie chrystianizm
przyjęli już w IV wieku,
ale o tym, że później znów
popadli w pogańskie obyczaje, zaświadcza św. Patryk. Święty Ninian zmarł
w ok. roku 432. Jego wspomnienie obchodzono 16
września.
St Ninian

Collections

Many thanks for your
generosity. Last Sunday’s income was: Collections - £1559.28; Hall
Donation £80; Papers
- £13.30 and the church
shop £12.98; SCIAF - £5
and Legacy - £200.

Priesthood
Training Fund

There will be a second
collection at all Masses
this weekend in aid of the
Ecclesiastical Students
Fund.

Mass for
the Sick

Panama 2019

Mass for the Sick will
be celebrated next Saturday, 16th September,
at 10am. Teas will be
served afterwards in the
all.All welcome.

Union of
Catholic
Mothers

Next Meeting Tuesday
19th September - following the 7pm Mass, guest
Speaker from Lindsey’s
Butchers.

Catholic Papers Macmillan
Catholic newspapers,
the Scottish Catholic Ob- Coffee Morning
server, Catholic Herald,
Catholic Times etc are
available in the church
porch - please take copies and share them with
the wider community.

Lunch Club

Zena and Irene are having 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 Macmillan Nurses.

The Lunch Club continues at 12noon on Mon- Race Night
day. All welcome. Come
Our Lady of Lourdes
along and enjoy soup and parish is holding a Race
a roll - and good compa- Night in aid of their new
ny - just £2.50.
Community Hall Fund.
The event will take place
in the Letham CommuChildren’s
nity Club, Friday 29th
Liturgy
September, 7pm for 7.30
Children’s Liturgy of start.
the Word continues on
Tickets £5 per person
Sundays, at 9am Mass. inc buffet. Bar available
Leader’s rota at the back on night.
of the church.
To book - please phone
Fr Colin Perth 626979.

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 12noon2pm
Friday 11am-12noon

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 experience 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. Samuel Alabi MSP Director
of Youth Formation at
Youth Office. Diocesan
Office, 24-28 Lawside
Rd. Dundee DD3 6XY.
youth-office@dunkelddiocese.org or call him
on 07864700495

Parish
Library
Borrow from
our extensive
range

Italian
Association

The September meeting 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 October at 4.15pm in St
John’s Church Hall - to
join the class please contact Perth 622661.

Parish
Shop
Open after
Sunday Mass

Feastdays this week
Monday 11th
- St John Chrysostom Thursday 14th
- Exaltation of the Holy Cross Friday 15th
- Our Lady of Sorrow Saturday 16th
- St Ninian -

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

Emergency
Response Fund

- Coming Events -

Thousands of families in poor communities in Haiti need our help to
survive the imminent onslaught of
Hurricane Irma.

When in 70 AD Jerusalem was conquered
and destroyed by the
Romans, a great persecution of the religion
of Christ began, which
lasted nearly 300
years. Only after the
persecution ceased, the
mother of Roman emperor Constantine, Helena, ordered a search
to for a cross on which
Jesus died. After a long
search, the cross was
found on September
14, 326. In connection
with this event, two
basilicas were built in
Jerusalem at Golgotha:
the Martyrs and the
Resurrection.
In 614, the Persians
attacked the Holy
Land. They destroyed
all the churches then,
and seeing how great
the worship of the
Cross of the Lord Jesus the took it with
them.
In 628, after the victory of Emperor Heraklius over the Persians, the cross was
returned. From the
testimony of St. Cyril
of Jerusalem (+387)
we know that the cross
was divided into small
parts and distributed
almost in all surrounding churches.
This feast reminds
us of the great importance of the cross as a
symbol of Christianity,
and makes us realize
that this is the source
of our redemption.

Hurricane Irma – the most powerful
Atlantic Ocean storm ever recorded
with potentially catastrophic category 5 gusts of up to 185mph and
torrential rainfall - is heading for the
Caribbean island.
We have a long-standing relationship with our sisters and brothers
in Haiti – helping them recover from
the devastation caused by Hurricane
Matthew last year and the deadly
earthquake in 2010.

Please bring a packed lunch
Call 01382 225453

A string of natural disasters such as
these, along with chronic instability
and dictatorships, have made Haiti
particularly vulnerable and the poorest nation in the Americas.
We are working with our partners on
the ground who are helping povertystricken Haitians prepare for another
potential disaster expected to wreak
havoc on the northern parts of the
Caribbean island tomorrow.
Heavy storms and gusts of extremely
violent winds are predicted to become widespread, especially in the
northern coastal areas, bringing with
it the risk of severe flooding and
life-threatening mudslides - leaving a
trail of destruction in its wake.
Please keep the people of Haiti, and
all those affected by Hurricane Irma,
in your thoughts and prayers.

St John’s Church is on the list of
buildings which will have OPEN
DOORS next weekend - 16th and
17th September.
If you would like to volunteer as a
guide for a couple of hours either
day, six are required or each day
(ideally 3 pairs) - please see the
notice at the back of the church or speak to Mick Houston

Justice and Peace

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

We need to go forth from our own communities and be bold enough to go to
the existential outskirts that need to feel
the closeness of God. He abandons no
one, and he always shows his unfailing
tenderness and mercy; this, therefore, is
what we need to take to all people.

Scottish Catholic
International Aid Fund

Pope Francis, Message to Pilgrims
gathered at the Shrine of Our Lady of Guadalupe,
16 November 2013

www.sciaf.org.uk
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