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10th Sunday Ordinary Time
Year B

10th June 2018

“...gazing around Him at those seated in the circle...”

Welcome 
to our 
visitors

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

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 With the Lord there is mercy 
 and fullness of redemption.
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 Terry O’Donnell, 
Doreen Rice, James Gar-
vie, Mary O’Rourke, Ian 
Heggie, Rab MacKenzie, 
Ann Millar, Nancy Bren-
nan, Antonia Caporale, 
Luke Devlin and for all 
whose anniversaries oc-
cur 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)

FAMILY MATTERS

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus came to earth 
as a Man, and His 
experience of fam-

ily was the love flowing 
through the Holy Family 
(Lk 2:39-40) and, later, 
through His relatives (Mk 
3:31-32). Jesus has an 
unimaginably rich family 
history.

Today’s Gospel pre-
sents an abrupt diversion 
from Jesus’ family expe-

rience. Jesus gazes at the 
crowd seated in the circle 
around Him (Mk 3:34). 
These people are “hang-
ing on His words” (Lk 
19:48). They seek wis-
dom, healing, or words of 
direction from One great-
er than they (Lk 11:31-
32). Suddenly the Master 
is interrupted by a sum-
mons from His family. 
The people in the crowd 

immediately realize that 
their time with Jesus is 
up. They naturally assume 
Jesus must attend to fam-
ily matters and mentally 
prepare to return home, 
not knowing if they will 
ever see Him again. Imag-
ine the look on their faces 
as Jesus gazes lovingly at 
them and tells them they 
are His family, because 
they are doing the will 
of God (Mk 3:34-35). 
Imagine the joy of Jesus 
in sharing with them the 
never-ending love that 
flows in His family.

At Baptism, you were 
begotten from above (Jn 
3:3), given a new nature, 
and adopted into the fam-
ily of God. You are no 
longer strangers; you are 
included in the best fam-
ily ever. Live your Bap-
tism. Do God’s will. Live 
in His family love

First Holy Communion

DAY FOR LIFE
COLLECTION TODAY

There will be a special collection this weekend 
at the request of the Bishops of Scotland.  The 
Bishops have asked that we pray for the foster-
ing, protection and defence of all human life at 
all its stages from conception until natural death 
intervenes. This collection helps many groups 
who work for the dignity of life and the protec-
tion of vulnerable children and adults,  remem-
bering also the evil of human trafficking and 
many other abuses of human dignity.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Podczas ćwiczeń duch-
owych św. Ignacy Loyola 
zadał swoim współbraciom 
następujące pytanie: „Jak-
iej taktyki używa Sza-
tan, aby najłatwiej zwieść 
ludzi i uczynić ich swo-
imi naśladowcami?”. Po 
wysłuchaniu różnych 
odpowiedzi Ignacy 
podsumował: Po pierwsze, 
Szatan prowadzi ludzi od 
uzasadnionej chęci bez-
piecznego i wygodnego 
życia do chorobliwego uga-
niania się za pieniędzmi, 
czyli chciwości. Po drugie, 
wiedzie ludzi od pragnie-
nia należnej im akceptacji 
do grzesznego uganiania 
się za honorami. W końcu 
poprzez chęć zdobycia 
uzasadnionego poczucia 
własnej wartości prowadzi 
ludzi do diabelskiej potrze-
by samozadowolenia, czyli 
pychy. Taka jest właśnie 
strategia Szatana, najłatwiej 
zwodząca ludzi: prowadzić 
ich stopniowo od uzasadn-
ionej potrzeby wygodnego 
życia do grzesznego samol-
ubstwa w postaci pychy. 
Przerost samolubstwa w 
postaci pychy był przyczyną 
posądzenia Chrystusa przez 
faryzeuszy o kontakty z 
Szatanem. Oczywiście, 
że było to bluźnierstwo i 
sprzeczność sama w sobie. 
Jeżeli Pan Jezus wyrzuca 
z ludzi złe duchy, to jak 
może być z nimi w kon-
takcie? Sprzeciwiają się 
temu zwykłe prawa logiki. 
W swojej zatwardziałości i 
pysze faryzeusze nie dbają o 
to. Ich celem jest nazbierać 
przeciw Chrystusowi jak 
najwięcej zarzutów, aby 
móc Go oskarżyć i skazać na 
śmierć. Ewangeliści ukazują 
nam Jezusa uzdrawiającego 
i wypędzającego złe duchy. 
To On posiada władzę nad 
złymi duchami, bo wyr-
zuca je z opętanych ludzi. 
„Nikt nie może wejść do 
domu mocarza i sprzęt mu 
zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże i wt-

edy dom jego ograbi”. 
Chrystus przyszedł na 
świat, aby walczyć z Sza-
tanem. Jego śmierć na 
krzyżu i zmartwychwst-
anie wypełniły obietnicę 
daną ludzkości przez 
Boga w Księdze Rodzaju. 
Słyszeliśmy o tej obietnicy 
w pierwszym czytaniu. 
Po upadku Adama padają 
słowa skierowane do Sza-
tana: „bądź przeklęty [...]. 
Wprowadzam nieprzyjaźń 
między ciebie a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo two-
je a potomstwo jej: ono 
zmiażdży ci głowę”. Sza-
tana w walce z Bogiem i 
ludzkością czeka klęska. 
Nowy Adam – Chrystus, 
potomek niewiasty, poprzez 
swoją śmierć na krzyżu i 
zmartwychwstanie zada 
Szatanowi cios stanowiący 
o jego całkowitej przegran-
ej. Potwarzą i kłamstwem 
posługują się faryzeusze 
po to, aby zdyskredytować 
Jezusa w oczach ludzi, nie 
zdając sobie sprawy, że to 
oni sami są zabawkami w 
ręku Szatana. Nic zatem dzi-
wnego, że usłyszeli od Je-
zusa słowa gorzkiej prawdy: 
„Zaprawdę powiadam 
wam: Wszystkie grzechy 
i bluźnierstwa, których by 
się ludzie dopuścili, będą 
im odpuszczone. Kto by 
jednak zbluźnił przeciw Du-
chowi Świętemu, nigdy nie 
dostąpi odpuszczenia, lecz 
winien jest grzechu wiecz-
nego”. Przypisywać Bogu 
największe zło, a Szatanowi 
dobro czy świętość to grzech 
najstraszniejszy! Warto przy 
okazji dzisiejszej Ewangelii 
przypomnieć sobie rzadko 
wspominaną w naszych 
czasach naukę Kościoła 
o sześciu grzechach 
przeciwko Duchowi 
Świętemu, świadczących o 
wyjątkowej zatwardziałości 
grzeszników: 1. Grzeszyć 
zuchwale w nadziei 
miłosierdzia Bożego. 2. 
Rozpaczać albo wątpić w 
łaskę Bożą. 3. Sprzeciwiać 

się uznanej prawdzie 
chrześcijańskiej. 4. Nie 
życzyć lub zazdrościć 
bliźniemu łaski Bożej. 5. 
Mieć zatwardziałe serce 
na zbawienne natchnienia. 
6. Umyślnie zaniedbywać 
pokutę aż do śmierci. Mod-
litwa Ojcze nasz, której 
nauczył nas Jezus, kończy 
się wezwaniem: „I nie 
wódź nas na pokuszenie”. 
Oznacza to, że w życiu 
jesteśmy stale narażeni na 
podstępne działanie złego 
ducha. Modląc się do Ojca 
w duchu Chrystusa, wzy-
wamy pomocy, abyśmy nie 
zgrzeszyli niewiernością, 
do której kusi nas ten, który 
zbuntował się przeciw 
Bogu i na zawsze pozostał 
niewierny. Zły duch usiłuje 
wpłynąć na człowieka, na 
jego wyobraźnię i wyższe 
władze duszy, by odwrócić 
je od prawa Bożego. Dlat-
ego Chrystus przestrzega: 
„Bójcie się (raczej) tego, 
który duszę i ciało może 
zatracić w piekle” (Mt 
10,28). Jeżeli staramy 
się być wierni Bogu, to 
nie musimy się obawiać 
podstępów Szatana. 

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnie-
je możliwość skorzystania 
z Sakramentu Pokuty od 
godz. 4:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spowiedzi i 
do pełnego uczestnictwa we 
Mszy św. o godz. 5pm.

 

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W poniedziałek 

– Wspomnienie św. Barn-
aby, apostoła.   
W środę 

– Wspomnienie św. An-
toniego z Padwy, prezbitera 
i doktora Kościoła.

Strategia Szatana
Miesiąc Czerwiec

Miesiąc czerwiec to 
kolejny miesiąc, który w 
naszej polskiej tradycji jest 
zakorzeniony jako miesiąc 
poświęcony Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Jest to 
szczególny czas w którym 
dziękujemy Bożemu Ser-
cu za wszystkie Pierwsze 
Komunie naszych dzieci, 
za przyjęte Sakramenty 
Bierzmowania naszej 
młodzieży, za Sakramen-
ty Kapłaństwa udzielone 
naszym diakonom i za wiele 
innych łask, których Serce 
Jezusowe nieustannie udzie-
la nam i naszym rodzinom. 
Nie zapominajmy o darze 
naszej wdzięczności 
i odmawiajmy w tym 
pięknym miesiącu Litanie 
ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wynagradzając 
wszystkie zniewagi i 
oziębłość, której doznaje od 
grzesznej ludzkości. Serce 
Jezusa, hojne dla wszyst-
kich, którzy Cię wzywają – 
módl się za nami!

Pierwsza 
Komunia św. 

Składamy nasze gratu-
lacje i wyrazy uznania dla 
wszystkich dzieci naszej 
parafii, które w minioną 
niedzielę po raz pierwszy 
przystąpiły do Stołu 
Pańskiego i przyjęły Pana 
Jezusa do swoich serc. Na 
polskiej Mszy św. pierwszy 
raz do Komunii św. 
przystąpili: Piotr Dworak, 
Wiktor Gutowski, Oskar 
Horbaczek, Filip Jurc-
zyszyn, Alicja Kujałowicz, 
Oskar Nowak, Jakub Pakuła, 
Wiktor Pakuła, Zuzanna Pi-
etrzyk, Daniel Sroka, Nadia 
Ścigany, Marcel Szlama, 
Czesław Tylisz i Dawid 
Wolski. Pamiętajmy o nich 
w naszych modlitwach. 

Dekorowanie 
kościoła

W imieniu całej wspól-
noty parafialnej św. 
Jana Chrzciciela pragnę 
wyrazić podziękowanie i 
wdzięczność wszystkim 

naszym Paniom, które w 
miesiącu maju dekorowały 
naszą świątynie. A są to 
Panie: Teresa Jabłońska, 
Marlena i Elżbieta Sza-
fran, Ela Pokora, Sylwia 
Krużyńska, Małgorzata 
Wypasek, Magdalena 
Zawistowska, Renata Król 
i Magdalena Krakowiak. 
Dziękuję również tym 
Rodzinom, które pokryły 
w całości lub w dużej mi-
erze koszty za kwiaty: 
Państwo Królowie, Państwo 
Wypasek i Państwo Zawis-
towscy. Niech Pan Bóg 
wynagrodzi Waszą dobroć 
i życzliwość. Wszystkie 
ołtarze wyglądały cudownie 
i to jest zawsze naszą Polską 
wizytówką. Dziękuje także 
tym wszystkim, którzy 
złożyli swoje ofiary pod-
czas składki przy wyjściu 
z kościoła w kwietniu. 
Nasza Polska wspólnota 
po raz drugi w tym roku 
będzie dekorować kościół w 
miesiącu październiku.

Koncert Chóru 
Dziecięcego

Chór dziecięcy 
“Śpiewające Aniołki” 
zaprasza na koncert 17 cz-
erwca 2018 r. o godz. 4pm 
(przed Mszą św. polską)  do 
holu parafialnego. Będzie 
dużo śpiewania, tańca i 
świetnej zabawy dla najm-
niejszych i dla tych trochę 
większych. W podziekow-
aniu za Wasze wsparcie i 
dobre słowo chcielibyśmy 
uraczyć Was świetną 
muzyką i podnieść razem 
z Wami dach kościoła, aby 
trafić wprost do Pana Boga 
naszymi głosami i sercami. 
Serdecznie zapraszamy!

Parafialne BBQ
Serdecznie zapraszamy 

na nasze doroczne parafialne 
BBQ w piątek 22 czerwca 
do holu parafialnego. Bilety 
dla dorosłych po 5 funtów, a 
dla dzieci za darmo. Całość 
imprezy będzie w oprawie 
muzycznej i miłej rodzinnej 
atmosferze. Zapraszamy!!!



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £2035.42; Votive Can-
dles - £75.20; Papers 
£14.01; Shop:              £55; 
and Hall Rent - £40.

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

There  are Hospital Visit Request Cards available at the back of the church - and pens.

Please complete the card and hand it to a Pass Keeper 

Children’s 
Liturgy

Our Children’s Litur-
gy continues at the 9am 
Mass on Sundays. 

Union
of Catholic 
Mothers

Tuesday 19th, Barbe-
cue Time! We look for-
ward to welcoming all 
our invited guests.

All bookings for the Church Hall, 
and rooms, should be made using 
the dedicated phone line:

07549 605007 
Preferably send a text - or leave a 
message on voicemail

Please remember to leave 
a name and phone number.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays from 
12-1pm. All welcome for 
soup and a roll.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 

collection 

Ordination to the Priesthood
  Andrew Marshall

     7pm, Thursday 28th June
 St Andrew’s Cathedral, Dundee

  Please add your name to the list at the back 
of the Church if you would like to attend. 

If there is enough interest we may be able 
to arrange for a bus from the parish

AGM Report
A copy of the Report 

of the parish AGM has 
been placed  on the no-
tice board at the back of 
the church

Invitation to homes of prayer

Representatives of every deanery in the diocese attended laHoly 
Hour and Prayer for Families at St Andrew’s Cathedral in Dundee. 
Pilgrim Statues of Our Lady of Fatima were blessed and one has 
been brought to St John’s, Perth where it will be taken from home 
to home so that families and friends can gather together to recite 
the Rosary. 

The Statue will stay with each family from one Monday until the 
following Monday, and the Rosary will be recited daily.

Dunkeld News
Copies of the new edi-

tion of Dunkeld News, 
Bishop Stephen’s dioc-
esan newsletter are avail-
able today - FREE. Learning 

English - ESOL
There is a possibil-

ity of creating an ESOL 
group (Learning English) 
in the parish. It would be 
inclusive of all groups 
wishing to learn English. 

Classes would most 
likely take place in North 
Inch Campus but an ini-
tial meeting may be held 
in St John’s Church Hall 
The tutor is from Perth 
and Kinross Council.

For more informa-
tion please see the no-
tice at the back of the 
church or contact DMar-
ciniec@pkc.gov.uk  mob 
07821768831

Thanks
Sheila Miller would 

like to thank all those 
who came to her aid af-
ter her fall in church last 
Sunday.

Mass for 
the Sick Drive

A reminder to those 
going on the Drive next 
Wednesday, 13th June. 
The coach leaves St 
John’s at 1.30 p.m.  

It has a full comple-
ment.

Pews and 
Kneelers
The condition of the 
pews and the kneel-
ers has been raised 
both at the parish 
AGM  and at the Par-
ish Pastoral Council. 

PEWS- their condition 
has deteriorated, with 
many having scratches . 
Some of these scratches 
are not accidental with 
one offensive piece of 
graffiti having to be re-
moved.

KNEELERS -  are 
also showing signs of 
wear and tear.  In some 
cases the padding is lift-
ing off the kneelers. The 
rubber pads, which si-
lence the kneelers as they 
come into contact with 
the floor,   will soon be 
due for replacement. It 
would appear that some 
of these  rubber pads 
have been picked off. 
Parishioners are asked to 
lift and lower the kneel-
ers carefully and quietly. 
This is especially impor-
tant during Mass.

In the recent past ex-
pensive maintenance on 
both pews and kneelers 
has been carried out. We 
all have responsibility 
for ensuring the furnish-
ings are treated with 
respect and  contribute 
to a peaceful, prayerful 
environment within the 
church.
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The laity, by their very vocation, seek the 
kingdom of God by engaging in temporal 
affairs and by ordering them according to 
the plan of God. They live in the world, 
that is, in each and in all of the secular 
professions and occupations. They live in 
the ordinary circumstances of family and 
social life, from which the very web of their 
existence is woven. They are called there by 
God that by exercising their proper function 
and led by the spirit of the Gospel they may 
work for the sanctification of the world from 
within as a leaven.

Lumen Gentium, para 31

ST JOHN THE BAPTIST’S CHURCH

Annual Parish 
Barbecue
with music
Friday 22nd June
From 7pm, St John’s Church Hall

Adults £5 - children free
Please bring your own
liquid refreshments

Barbecue food provided free

Available from the Church Shop or members of the KIT Team

Pierwsza Komunia św. 


