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26th Sunday of Ordinary Time
Year A

1st October 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

“Your attitude must be that of Christ.” 
—Philippians 2:5

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Responsorial Psalm
 Remember your mercy, Lord.
Gospel Acclamation 
 If anyone loves me 
 he will keep my word, 
 and my Father will love him, 
 and we shall come to him.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Stacey Houston,  
Nellie Findlay,  Michael 
Tighe,  Bartholomew and 
Mary O’Sullivan, Alan 
Fortune,  Daniel Toolan, 
Casimir Browne,  Mary 
Boyle and for all whose 
anniversaries occur 
about this time.

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

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)

HIS ATTITUDE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Hospital visits
Due to changes made by NHS Tayside in how they 

process patient data - it is no longer be possible for 
visiting priests to be informed about parishioners who 
have been admitted to hospital. If you, or a family 
member, are going to be in hospital and would like a 
visit from the priest in hospital  - please take a moment 
to notify us (see details at the bottom of page 3).

We can have not 
only the heart 
and mind of 

Christ (1 Cor 2:16) but 
also His attitude. Christ’s 
attitude was to empty 
(Phil 2:7) and humble 
“Himself, obediently 
accepting even death, 
death on a cross!” (Phil 
2:8) The Lord’s attitude 
is “gentle and humble” 
(Mt 11:29). He came to 
serve, not to be served 
(Mt 20:28). He tells us to 
take the lowest place (Lk 
14:10). The Lord “guides 
the humble to justice, He 
teaches the humble His 
way” (Ps 25:9). The Lord 
teaches us to “think hum-

bly of others as superior” 
to ourselves and to look 
“to others’ interests rath-
er than” our own (Phil 
2:3, 4).

The Lord’s attitude is 
graphically expressed 
by the manger in Beth-
lehem, the cross on Cal-
vary, and by offering 
Himself to us under the 
appearances of bread and 
wine. Jesus’ attitude is 
humble, obedient, unself-
ish, crucified, glorified, 
astounding, and mysteri-
ous. Amazingly, the Lord 
commands and graces us 
to have in us the same at-
titude that is in Him (Phil 
2:5). Get His attitude!

In short, we are called to show 
mercy because mercy has first 
been shown to us. Pardoning 
offences becomes the clearest 
expression of merciful love, and 
for us Christians it is an impera-
tive from which we cannot excuse 
ourselves.

            Pope Francis, 
Proclamation of the Year of Mercy
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Dzisiejsza przypowieść 
o dwóch synach jest 
dalszym komentarzem do 
przypowieści o robotni-
kach z winnicy. Zaproszeni 
do winnicy są tym razem 
synami, a nie tylko na-
jemnikami. Bóg objawia 
się tutaj jako Ojciec, a nie 
jako tajemniczy gospodarz. 
Zaprasza z miłością, pod-
chodzi do każdego z synów 
z cichym zaproszeniem 
do pracy nad własnym 
zbawieniem. Tu również 
jest konflikt dwóch post-
aw: kogoś, kto deklaruje 
swoje zaangażowanie, 
ale w rzeczywistości jest 
opieszałym i upartym poz-
erem przybierającym mas-
ki religijnej aktywności, 
i kogoś, kto przez jakiś 
czas życia odrzucał 
Bożą miłość, ignorując i 
lekceważąc dar nieba, ale 
w końcu się opamiętał i 
wszedł do winnicy! Dopó-
ki przypowieść pozostaje 
na terenie symboli, każdy 
z nas może ją czytać z 
bezpiecznym dystansem 
człowieka, który negocjuje 
w kamizelce kuloodpornej. 
Lecz gdy tylko zadamy so-
bie pytanie, kim są dzisiaj 
ci, którzy mówią „idę”, ale 
nie idą, i ci, którzy buntują 
się przeciwko Bogu, 
lecz później gorliwie Mu 
towarzyszą, przypowieść 
zaczyna drażnić sum-
ienie. W takim zamiarze 
Jezus ją wypowiedział, 
choć chcielibyśmy z niej 
uczynić jedynie bajkę do 
poduszki. Słowa mądrości 
mają być jak ościenie, 
mają boleśnie pobudzać 
do drogi. Dwa razy w 
przypowieści pojawia 
się słowo opamiętać się. 
Można je przetłumaczyć 
jako poczucie żalu, które 
prowadzi do nawrócenia. 
Okazuje się że nawrócenia 
potrzebują wszyscy, zarów-
no prostytutki, poborcy, jak 
i kapłani, bo do nich Jezus 
skierował tę przypowieść, 
to znaczy również do 
mnie. Nawrócenie jest 
zwróceniem całej swojej 
uwagi ku Bogu, a nie ty-
lko wyzbyciem się złych 
uczynków. Katechizm twi-
erdzi, że żal za grzechy 
jest pierwszym krokiem 

człowieka ku Bogu. Jest 
to „ból duszy i znien-
awidzenie popełnionego 
grzechu z postanow-
ieniem niegrzeszenia 
w przyszłości”. Gdy 
wypływa z miłości do 
Boga miłowanego nade 
wszystko, jest nazwany 
„żalem doskonałym” lub 
„żalem z miłości”. Dlat-
ego w przypowieści po-
jawia się to istotne słowo, 
oznaczające postawę 
aktywną, dynamiczną: Idę! 
Wychodzić od pamięci o 
swoim grzechu i dochodzić 
do krzyża Chrystusa. 
Nieustanna pamięć o tych 
dwóch punktach losu 
chrześcijańskiego tworzy 
w nas tożsamość dziecka 
Bożego. Przypowieść o 
dwóch synach mogłaby 
być komentarzem dla 
dwóch skazańców na 
krzyżach, z których jeden 
w ostatniej chwili poprosił 
o raj Jezusa. Ale na pewno 
to zdolność do uznania 
własnej grzeszności i żalu 
za nią będzie decydować o 
naszym losie. Skorzystam 
z gry słownej: pracować 
nad winną latoroślą to 
pracować nad własną 
winną nieprawości duszą, 
tak by zakwitła modlitwą 
i wydała owoc nawró-
cenia, gdyż siekiera już 
przyłożona do korzenia 
gorzkiego, który rośnie ku 
zarozumiałości. Święta Ka-
tarzyna ze Sieny otrzymała 
od Jezusa słowa: „Lecz 
spójrz i zobacz, jak oblubi-
enica moja zabrudziła so-
bie twarz, jak zarażona 
jest trądem nieczystości 
i miłości własnej, jak 
nadęta pychą i chciwością. 
Ciało powszechne, to jest 
religia chrześcijańska i 
nawet ciało mistyczne 
świętego Kościoła, to jest 
moi słudzy, tuczą się jej 
grzechem . Z jednej st-
rony średniowiecze było 
mistyczne, radykalne i bo-
gate w ubóstwo świętego 
Franciszka, a z drugiej 
pełne nepotyzmu, symonii, 
żądzy władzy i bogactwa. 
W Kościele zawsze istniało 
to podwójne odniesienie 
do Chrystusa. Oczywiście 
łatwiej zobaczyć to w 
historii, bo to mniej 
zobowiązuje.    

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.

 Children’s Liturgy Sunday Mass

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu 
w kalendarzu litur-
gicznym wspominać 
będziemy:
W środę 
– Wspomnienie św. 
Franciszka z Asyżu, 
zakonnika. 
W czwartek 
– Wspomnienie św. 
Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy.
W sobotę 
– Wspomnienie 
Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej 

Feastdays this week

Liturgia 
dziecięca 

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 12 listopada 
2017 r. o godz. 5:00pm. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału wszystkie dzieci. 

Pracuj nad 
winną duszą

Komunikat Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu 
Polski: „Dobiega końca ju-
bileuszowy rok objawień 
w Fatimie. Sto lat temu 
Maryja przekazała tro-
jgu portugalskich dzieci 
orędzie ocalenia: nawra-
cajcie się, wynagradza-
jcie za grzechy przeciw 
mojemu niepokalanemu 
sercu i odmawiajcie 
różaniec. Szczególną 
sposobnością do realizow-
ania tego wezwania jest 
ogólnopolska inicjatywa 
„Różaniec do granic”. 
Jej celem jest podjęcie 
ogólnopolskiej mod-
litwy różańcowej przez 
osoby zebrane wzdłuż 
granic naszego kraju w 
intencji Polski i całego 
świata. Przedsięwzięcie 
będzie miało miejsce 7 
października tego roku 
, w pierwszą sobotę 
miesiąca w święto Matki 
Bożej Różańcowej i na 
zakończenie 100 rocznicy 
objawień fatimskich, kiedy 
to zebrani na granicach 
naszej Ojczyzny – o jednej 

godzinie odmówimy cz-
tery części  różańca. Pros-
imy wszystkich wiernych, 
aby licznie włączyli się w 
tę inicjatywę. Módlmy się 
wspólnie: duchowni, oso-
by życia konsekrowanego 
i wierni świeccy, dorośli, 
młodzież i dzieci. Niech 
w tę modlitwę włączą się 
również ci, którzy nie będą 
mogli udać się nad gran-
ice Polski. Rodziny niech 
modlą się w swoich dom-
ach, chorzy w szpitalach, 
a wspólnoty parafialne 
w swoich kościołach”. 
„Różaniec do granic” 
odbędzie się także w ka-
plicach na terenie czter-
ech portów lotniczych: 
w Warszawie, Poznaniu, 
Katowicach-Pyrzowicach, 
Gdańsku. W naszej par-
afii św. Jana Chrzciciela 
zapraszam na „Różaniec 
do granic”  7 października 
o godz.a 1pm. Przy wys-
tawionym Najświętszym 
Sakramencie i wspólnej 
modlitwie różańcowej 
będziemy się łączyć z 
naszymi rodakami w kraju. 

„Różaniec do granic”
Ratuj różańcem Polskę i świat

The Rosary

W miesiącu październiku 
Polska wspólnota jest 
odpowiedzialna za de-
koracje kościoła. Jeśli 
ktoś życzy sobie złożyć 
dodatkową donację na 
kwiaty do naszej świątyni 
można to uczynić wrzucając 
do koszyczka ministran-
towi przy wychodzeniu 
z kościoła. Każda nawet 
mała ofiara może nam 
pomóc w zakupieniu dodat-
kowych kwiatów na nasze 
ołtarze. Przy tej okazji 
wyrażam podziękowanie 
Rodzicom dzieci pierwszo-
komunijnych z ubiegłego 
roku, za złożenie w cz-
erwcu 20 funtów jako 
dodatek na kwiaty w 
miesiącu październiku. 

Ta suma pieniężna będzie 
już użyta na weekend 7/8 
października. Kolejną 
ważną sprawą jest pomoc 
naszych Pań przy dekoracji. 
Ta grupa jest ciągle bardzo 
mała, dlatego jeśli któraś 
z naszych polskich Pań 
chciała by się zaangażować 
choćby przez jeden week-
end bardzo proszę również 
o kontakt telefoniczny lub 
po Mszy św. niedzielnej. 
Osoby odpowiedzialne 
za dekorację to: 7/8 Pani 
Teresa Jabłońska, 14/15 
Pani Elżbieta Pokora,  
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. 
Dlatego 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 os-
tatni piątek 27 października 
Grupa Ministrancka.  Pon-
adto w każdą niedzielę tego 
miesiąca o godz. 4:30pm 
(pół godziny przed Mszą św.) 
również będziemy modlić się 
odmawiając różaniec. Staraj-
my się odmawiać różaniec jak 
najczęściej, a szczególnie w 
tym miesiącu poświęconym 
Królowej Różańca świętego. 
Bądźmy też świadomi tego, 
że naszym obowiązkiem 
jest uczyć dzieci jak się 
odmawia różaniec. Jeśli rod-
zice 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 wiec-
zornej modlitwy czy wspól-
nie 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 - £2056.15; Vo-
tive Candles - £168.69; 
Papers - £11.34 and the 
church shop £17.50

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

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 3rd 
- St Francis -

Friday 6th
- St Bruno - 

Saturday 7th
- Our Lady of 
the Rosary - 

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 
classes

Our regular Italian 
classes will now recom-
mence on Saturday 21st 
October 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

Reconciliation 
and Eucharist 
for P4

Could parents of chil-
dren who are in non-
denominational schools 
please contact Mgr Drys-
dale to discuss prepara-
tion and dates for the 
celebration of reconcili-
ation and first commun-
ion.

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.

Union of 
Catholic 
Mothers

Our next meeting will 
be on Tuesday 3rd, after 
the 7pm Mass.An even-
ing of songs and Prayers 
to Our Lord plus a short 
film show of Sisters sing-
ing and dancing!
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Members of the Union 
of Catholic Mothers at St 
John’s, Perth, celebrated 
the 70th Anniversary of 
their foundation. Bishop 
Stephen Robson cel-
ebrated Mass together 
with Fr Michael Carrie, 
Diocesan UCM Chap-
lain, and priests from 
throughout the diocese 
who had served at St 
John’s, or as UCM chap-
lain over many years.

National President, 
Pauline Porter, a mem-
ber of the Perth branch, 
describe her pride in the 
work and prayers of the 

Mothers over so many 
years.

In his address, Bish-
op Stephen praised the 
Mothers for their dedi-
cation and commitment. 
“Dunkeld Diocese is an 
area of growth for the 
UCM, we are pleased 
especially to enrol five 
new members here to-
day. The UCM have 
been the mainstay of 
many parishes. Its con-
stitution may have need-
ed some tweaking over 
the years but the concept 
of Motherhood remains 
the same.”

Union of Catholic Mothers - 

70th Anniversary


