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22nd Sunday of Ordinary Time
Year A

3rd September 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

Although Jeremiah 
had expected to suf-

fer for being God’s proph-
et, the degree of suffering 
was much greater than he 
had expected. Thus, Jere-
miah decided to quit serv-
ing the Lord (Jer 20:9).

Jesus told His disciples 
He would “suffer greatly” 
and “be put to death” (Mt 
16:21). Peter knew that 
disciples follow their 
masters and that he didn’t 
want to suffer. Conse-
quently, Peter tried to talk 
Jesus out of suffering. 
Then “Jesus turned on 
Peter and said, ‘Get out of 
My sight, you satan! You 
are trying to make Me 
trip and fall. You are not 
judging by God’s stand-
ards but by man’s’ “ (Mt 
16:23).

We, like Jeremiah and 
Peter, want no suffering, 
or at least less suffering, 

“Whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will find it.”

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Responsorial Psalm
 For you my soul is thirsting, 
 O Lord my God.
Gospel Acclamation 
 May the Father 
 of our Lord Jesus Christ 
 enlighten the eyes of our mind, 
 so that we can see 
 what hope his call holds for us.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Nancy McEllam, 
Kate Ward, Patrick Gal-
lagher, Tony Campbell, 
Denis Boyle,  Steven 
Watt,  Kathleen Blaszc-
zyk, Raonuill Ogilvie, 
Tom Muldownie,  Annie 
Canning,  Jimmy Can-
ning  and for all whose 
anniversaries occur 
about this time.

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

in the Christian life. How-
ever Jesus insists: “If a 
man wishes to come after 
Me, he must deny his very 
self, take up his cross, and 
begin to follow in My 
footsteps” (Mt 16:24). Al-
though Jesus will remove 
some of our sufferings by 
forgiving, healing, and 
freeing us, He will also 
call us to take His yoke 
on us and learn from 
Him (Mt 11:29), bear our 
“share of the hardship 
which the gospel entails” 
(2 Tm 1:8), “know how 
to share in His sufferings 
by being formed into the 
pattern of His death” (Phil 
3:10), and rejoice “in the 
measure that” we “share 
Christ’s sufferings” (1 Pt 
4:13).

A cross-less, painless 
Christianity is not true 
Christianity. “Lift high 
the cross!”

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)

SUFFERING TOO MUCH?

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The Annual National 
Pilgrimage 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.



 Parish website:   www.stjohns-perth.org.uk      Discover us  @StJohnRCPerth

Piotr w wypowiedzi Mis-
trza dostrzegł zapowiedź 
Jego klęski, a nie dostrzegł 
zawartej w słowie 
„ z m a r t w y c h w s t a n ę ” 
zapowiedzi zwycięstwa. 
Zaczął więc przekonywać 
Mistrza, że klęska nigdy 
na Niego nie przyjdzie. Pi-
otr znał tylko jedną skalę 
wartości opartą na sukce-
sie. To wizja według której 
budujemy nasz ludzki 
świat. W nim nie ma mie-
jsca na klęskę. Szczęśliwe 
życie człowieka to droga 
od sukcesu do sukcesu. 
Na ideał życia składa 
się udane dzieciństwo, 
udana młodość, udane 
małżeństwo, udane 
dzieci, udana starość, a 
więc życie stanowiące 
pasmo sukcesów. Każda 
porażka jest zaprawiona 
goryczą, jest przeszkodą 
w zdobywaniu celu. Nie 
mówiąc  już o klęskach 
u n i e m o ż l i w i a j ą c y c h 
realizację życiowych 
planów, takich jak nieulec-
zalna choroba, kalectwo 
czy przedwczesna śmierć. 
Tymczasem w ewangelic-
znym myśleniu klęska 
jest potraktowana jako 
stopień wiodący do celu. 
Tym różni się myślenie 
Boga o życiu doczesnym 
od naszego myślenia. Jego 
wizja życia ujmuje klęskę 
jako nieunikniony etap 
na drodze do zwycięstwa. 
Trzeba umieć przegrać, 
aby ostatecznie wygrać. 
Trzeba umieć stracić, by 
zyskać. Trzeba umieć 
umrzeć, by żyć. Człowiek 
zamknięty w doczesnym 
myśleniu nie jest w stanie 
zrozumieć sensu klęski. 
Może ją przyjąć jedynie 
przez wiarę. W ludzkiej 
logice klęska się nie mieści 

– jest złem. W logice Boga 
często stanowi warunek 
dorastania do wielkich 
wartości. Jezus chcąc nas 
o tym przekonać, sam 
dobrowolnie wszedł na 
drogę cierpienia, poniżenia 
i śmierci. W dniu swe-
go Zmartwychwstania 
oświadczył swoim ucz-
niom: „Czyż Mesjasz nie 
miał tego cierpieć, aby 
wejść do swojej chwały?” 
(Łk 24, 26). Ostre upom-
nienie, jakie kieruje Jezus 
do Piotra: „Zejdź Mi z 
oczu, szatanie! Jesteś Mi 
zawadą, bo nie myślisz 
o tym co Boże, ale o tym 
co ludzkie”, zmusza do 
głębszej refleksji nie tylko 
nad różnicą, jaka istnieje 
między naszym doczesnym 
myśleniem a myśleniem 
Boga, lecz również nad 
sposobem działania zła. Pi-
otr, który co dopiero został 
nazwany przez Jezusa 
opoką, na której zbuduje 
Kościół, otrzymuje imię 
szatana. Za co? Czy radził 
Mistrzowi coś złego? Nie, 
radził Mu tylko kierować 
się doczesną hierarchią 
wartości. Pośrednio zaś 
wzywał do odrzucenia 
myślenia Bożego w imię 
myślenia ludzkiego. Zło 
chce zamknąć człowieka 
w myśleniu czysto doc-
zesnym, w myśleniu w 
kategoriach sukcesu. To 
silna pokusa, doskonale 
harmonizująca z naszym 
sposobem wartościowania. 
Jeśli to się udaje, człowiek 
staje się niewolnikiem 
doczesności.  Piotr musi 
ponieść klęskę, by odkryć 
tajemnicę myślenia 
Bożego. Przeżyje klęskę 
swego Mistrza i przeżyje 
klęskę własną, gdy wobec 
służącej zaprze się Jezu-

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday reflection

sa. Dopiero te przeżycia 
pomogą mu w odkryciu 
tajemniczej drogi wiodącej 
do wartości, o które chodzi 
Bogu. Kiedy po latach 
pracy zostanie przybity do 
krzyża na Watykańskim 
Wzgórzu, będzie już w 
pełni przekonany, że droga 
do nowego życia wiedzie 
przez śmierć. Skoro w 
Bożą hierarchię wartości 
jest wkomponowane cier-
pienie, niepowodzenie, 
klęska, to dla człowieka 
wierzącego godzina klęski 
może być godziną łaski. 
W klęsce człowiek zbliża 
się do Boga. Wtedy jego 
nogi dotykają ewangelic-
znej drogi i mogą odnaleźć 
jej autentyczne piękno. 
Wyjście ze świata myślenia 
ludzkiego i wejście w 
świat myślenia Bożego 
często dokonuje się przez 
bolesne doświadczenia. 
Czasem są to tragedie 
rodzinne, czasem śmierć 
osoby najbliższej, czasem 
nieuleczalna choroba czy 
niespodziewana utrata 
pracy i brak środków do 
życia. Nie wszystkie jed-
nak klęski prowadzą do 
zwycięstwa, do Boga. 
Bywają takie, które rodzą 
jeszcze większy bunt 
wobec Stwórcy i pociągają 
za sobą jeszcze boleśniejsze 
klęski. Wszystkie docz-
esne sukcesy mają swój 
kres. Dopiero ten, kto od-
kryje tę prawdę i zacznie 
szukać celu życia poza 
doczesnością, wchodzi w 
myślenie Boga. Wówc-
zas jego życie wypełnia 
pokój, zarówno wtedy 
gdy wszystko układa się 
pomyślnie, jak i wtedy gdy 
dosięga go niepowodzenie. 

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 liturgicznym 
wspominać będziemy:
W piątek 
– Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny.

Feastdays this week

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. 5pm. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie 
dzieci!

„Nie myślisz o tym, 
co Boże”

Pismo Święte nigdzie 
nie wspomina o narodz-
inach Maryi. Tradycja 
jednak przekazuje, że 
Jej rodzicami byli św. 
Anna i św. Joachim. 
Rodzice Maryi zaliczali 
się do bardzo pobożnych 
Żydów. Nie znamy miejs-
ca urodzenia Maryi, ani 
też daty Jej przyjścia na 
ziemię. Według wszelkich 
dostępnych informacji, 
Maryja przyszła na świat 
pomiędzy 20 a 16 roki-
em przed narodzeniem 
Pana Jezusa. Maryja już 
jako kilkuletnie dziecię 
została przez rodziców 
ofiarowana w świątyni, 
gdzie też zamieszkała 
wychowując się wśród 
pobożnych niewiast. 
Pierwsze wzmianki 
o liturgicznym ob-
chodzie narodzin Maryi 
pochodzą z VI wieku. 
Datę 8 września Kościół 
przejął z Kościoła 
Wschodniego. W Pols-
ce święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Pan-
ny ma także nazwę Matki 
Bożej Siewnej. Był bow-
iem dawny zwyczaj, że 

dopiero po tym święcie 
i uprzątnięciu pól zac-
zynano orkę i siew. Lud 
chciał najpierw, aby 
rzucone w ziemię ziarno 
pobłogosławiła Boża 
Rodzicielka. Do ziarna 
siewnego mieszano zi-
arno wyłuskane z kłosów, 
które wraz z kwiatami 
i ziołami poświęcono 
w uroczystość 
Wniebowzięcia Matki 
Bożej, by uprosić sobie 
dobry urodzaj. Dzisie-
jsze święto przypomina 
nam, że Maryja była 
zwykłym człowiekiem. 
Choć zachowana od zep-
sucia grzechu, przez całe 
życie posiadała wolną 
wolę, nie była do nic-
zego zdeterminowana. 
Tak jak każdy z nas miała 
swoich rodziców, rosła, 
bawiła się, pomagała 
w prowadzeniu domu, 
miała swoich znajomych 
i krewnych. Dopiero Jej 
zaufanie, posłuszeństwo 
i pełna zawierzenia 
odpowiedź na Boży głos 
sprawiły, że „będą Ją 
chwalić wszystkie poko-
lenia”. 

Narodzenie 
Najświętszej 
Maryi Panny

Humor na 
niedzielę…

W biurze pyta kolega 
kolegi: Co wycinasz z 
gazety? Notatkę o tym, jak 
mąż zamordował żonę, bo 
mu stale przeszukiwała 
kieszenie… I co masz za-
miar zrobić z tym wycinki-
em? Schowam do kieszeni!

Sunday reflection



Collections
Many thanks for your 

generosity. 
Last Sunday’s in-

come was: Collections 
- £1573.79; Votive Can-
dles - £212.10; Papers 
- £3.42 and the church 
shop £13.20.

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 Busi-
ness meeting in the hall.

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

Bulletin
Please address bulle-

tin notices (previously 
approved by the par-
ish priest) to bulletin@
stjohns-perth.org.uk - or 
hand them to the par-
ish priest by 12 noon on 
Thursdays. Please note 
that notices may be ed-
ited/ highlighted as space 
permits. 

You can also subscribe 
to our weekly bulle-
tin email list - for free. 
Contact us at bulletin@
stjohns-perth.org.uk.

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.

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.

New rotas
The new Rotas for the 

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

Feastdays 

Friday
8th September
The Birthday 
of the Blessed 
Virgin Mary

Special 
collection

Last week’s spe-
cial collection for the 
Bishop’s Mensal Fund 
amounted to £793.53. 
Thank you for your gen-
erosity.

Race Night
Our Lady of Lourdes 

parish is holding a Race 
Night in aid of their new 
Community Hall Fund. 
The event will take place 
in the Letham Commu-
nity Club, Friday 29th 
September, 7pm for 7.30 
start.

Tickets £5 per person 
inc buffet. Bar available 
on night.

To book - please phone 
Fr Colin Perth 626979.

Thank you
The staff and pupils 

at St John’s Academy 
would like to thank Mgr 
Martin and the parishion-
ers at St John’s for their 
support for the Pennies 
for Playgrounds appeal.

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

Over 90% of the food 
distributed by foodbanks 
in The Trussell Trust net-
work is donated by the 
public – that’s why your 
food donations are abso-
lutely vital to our ability 
to give everyone referred 
to us a balanced and nu-
tritious three day supply 
of food.

If you are happy to 
drop off food donations, 
please note the collection 
point locations:

Perth Foodbank, 11 
Cutlog Vennel, Perth; 
Tesco Edinburgh Rd, 
Perth/ South Street or 
Crieff Road, Perth.

Dunkeld News
The latest edition 

of Dunkeld News, the 
newsletter of the Bishop 
of Dunkeld, has arrived 
in Perth.

Keep in touch with 
events planned in our 
diocese for the coming 
Holy Year.

Please pick up a copy 
from the church porch - 
or view it online  www.
dunkelddiocese.co.uk
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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 -
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

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

Justice and Peace

The bread you store up belongs 
to the hungry; the cloak that lies 
in your chest belongs to the naked; 
the gold you have hidden in the 
ground belongs to the poor. 

St Basil the Great

Scripture does not 
mention the birth of  
Mary anywhere. Tradi-
tion says that her par-
ents were St Anna and St 
Joachim. Mary’s parents 
were very devout Jews. 

We do not know the 
birthplace of Mary or the 
date of her birth. Accord-
ing to all available infor-
mation, Mary was born 
between 20 and 16 years 
before the birth of Jesus. 

Mary, as a child of sev-
eral years, was offered 
by her parents in the tem-
ple, where she also grew 
up in a pious womb. The 
first mention of the litur-
gical celebration of the 
birth of Mary dates back 
to the sixth century. 

On September 8, the 
Church took over from 
the Eastern Church. In 
Poland, the feast of the 
Nativity of the Bless-
ed Virgin Mary is also 
called the Virgin Mary. 
It was a former custom 
that only after this feast 
and the clearing of the 
fields began ploughing 
and sowing. 

Today’s Holy Day re-
minds us that Mary was 
an ordinary human. Al-
though preserved from 
the corruption of sin, 
throughout her life she 
possessed free will, she 
was not determined any-
thing. 

Just as each of us had 
our parents, grew up, 
played, helped with run-
ning a house, had friends 
and relatives. It was only 
her trust, her obedience, 
and her trustful response 
to God’s voice that “she 
will praise all genera-
tions.”

The 
Nativity 
of Our 
Lady


