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11th Sunday Ordinary Time
Year B

17th June 2018

 “And all the trees of the field shall know that I, the 
Lord, bring low the high tree,  lift high the lowly 

tree, wither up the green tree,  and make the 
withered tree bloom.” —Ezekiel 17:24

Welcome 
to our 
visitors

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

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 It is good to give you thanks, 
 O Lord.

Gospel Acclamation 
 I call you friends, says the Lord,  
 because I have made known to you
  everything I have learnt 
 from my Father.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Maureen Wil-
liamson, Cardinal Thom-
as Winning, Doreen Rice, 
Martha O’Brien, George 
O’Brien, Antonia Capo-
rale, Luke Devlin, Chris-
topher Methven and Alan 
Beedle 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)

SCRIPTURAL TREES

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The Bible begins with 
the tree of life and the 
tree of the knowledge of 
good and evil (Gn 2:9). It 
ends with the trees of life 
on the banks of the river 
of life-giving waters in 
heaven (Rv 22:1-2). 

Ezekiel described the 
Messianic kingdom as a 
majestic cedar tree on a 
high mountain (Ez 17:22-
23). In contrast, Jesus de-
scribed His kingdom in a 
much less impressive way 
as being like a mustard 
tree or shrub (Mk 4:32). 

Finally, the early Church 
referred to Jesus’ cross as 
a tree (see Acts 13:29).

The cross is the ulti-
mate tree of life bridging 
Genesis to Revelation, 
the beginning to the end, 
earth to heaven, and hu-
manity to God. The tree of 
the cross is the fulfillment 
of the Messianic prophe-
cies. 

It is the means of es-
tablishing God’s kingdom 
on earth as it is in heaven. 
It is the way to enter the 
kingdom of heaven.

IN GOD’S 
IMAGE 

www.scsafe-
guarding.org.ukDAY OF FORMATION 

AND CELEBRATION 
for EXTRA ORDINARY 

MINISTERS OF 
HOLY COMMUNION

SATURDAY 23RD JUNE

at St John’s High School, 
Harefield Road, Dundee

Please arrive 10.30am for 11am start - 
the programme ends with Mass at 2.30pm

Please bring a  packed lunch 
- tea and coffee will be provided

Next Sunday we celebrate the

Feast of the Birth of 
St John the Baptist

Patron of our parish and our city



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

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

„Ziarnem jest słowo 
Boże, a siewcą jest 
Chrystus…” – czytamy 
we fragmencie Ewangelii 
przeznaczonym na 
dzisiejszą niedzielę. 
Skoro jesteśmy uczniami 
Jezusa, to znaczy, że 
zostaliśmy wezwani do 
tego, abyśmy stawali 
się ludźmi siewu. W 
ten sposób rozwijamy 
Królestwo Boże na ziemi. 
Jezus pragnie, by Jego 
królestwo rodziło się w 
sercu każdego człowieka 
i rozpowszechniało w 
całym świecie, aż do 
chwili, kiedy Pan pr-
zyjdzie powtórnie i 
zostaną wypełnione 
wszystkie Jego obietnice. 
Aby dobrze zrealizować 
misję, zleconą nam 
przez Boga, potrzebna 
jest cierpliwość. Pewna 
historia opowiada o 
człowieku, który dobrze 
przygotował swoje polet-
ko, nawodnił je obficie 
i na nim posadził na-
sionka. Po kilku tygod-
niach zobaczył pierwsze 
roślinki. Dziwił się: gdyż 
u sąsiada wszystko było 
większe. Z dnia na dzień 
tracił cierpliwość. Z tros-
ki o przyszłe zbiory nie 
mógł spać po nocach. Aż 
którejś takiej bezsennej 
nocy wpadł na genialny 
w swoim mniemaniu 
pomysł: pobiegł szybko 
na pole i zaczął wyciągać 
i naciągać każdą 
roślinkę, aby jej pomóc 
w szybkim wzroście. 
Była to bardzo mozolna 
i uciążliwa praca. Gdy 
ją skończył, był bardzo 
zmęczony. Poszedł spać, 
a gdy wstał, udał się do 
sąsiada, powiedzieć mu, 
czego to on dokonał, w 
jaki to sposób pomógł 
swoim roślinkom. Gdy 
przyszli obaj na pole ujr-
zeli, że rośliny zginęły: 
wszystko uschło. Cała 
wioska śmiała się długo z 
tego człowieka, który nie 

umiał czekać. Każdy z 
nas po zasianiu ziarna nie 
powinien zapominać, że 
ono „samo rośnie i wyda-
je plon”. Dlatego ufając 
Bogu i zdając się na 
Jego Opatrzność, mamy 
rzucać ziarno w ziemię, 
a potem pozwolić, 
by tam obumarło, 
wzrosło i wydało plon. 
Powinniśmy dawać Bogu 
swoje zdolności, swoje 
życie i ufać mocy Jego 
miłości oraz sile mod-
litwy. Kiedy jesteśmy 
w bliskości Boga i tro-
szczymy się o sprawy 
królestwa, to Bóg tro-
szczy się o nasze sprawy 
codziennego życia. Dom 
rodzinny jest początkiem 
owego zasiewu ziarna, 
jest tym “Domowym 
Kościołem”, a więc 
kształtowania człowieka 
w wierze, czystości i in-
nych wartościach życia 
chrześcijańskiego, a 
także wychowania. 
Rodzina chrześcijańska 
powinna przyczyniać 
się do sprawiedliwości 
społecznej. Na 
szczególną pochwałę 
zasługuje pomoc 
pomiędzy rodzinami. 
Wierność Ewangelii 
wymaga, aby rodzina 
była gotowa również na 
przyjęcie nowego życia, 
na dzielenie się swoimi 
dobrami i bogactwem z 
ubogimi, na otwarcie się 
i gościnność wobec in-
nych. Czasami rodzina 
dzisiaj jest zobowiązana 
do wyboru dla siebie tak-
iego sposobu życia, który 
sprzeciwia się panującej 
kulturze i mentalności. 
Wobec grzechu i upad-
ku ta rodzina daje 
świadectwo stałości du-
cha chrześcijańskiego, 
wtedy, gdy dostrzega we 
własnym życiu i innych 
takie wartości, jak: po-
kuta i przebaczenie win, 
pojednanie i nadzieja. 
W swoim życiu daje ona 

również świadectwo ow-
ocom Ducha Świętego 
i Błogosławieństwom. 
Praktykuje styl życia 
pełen prostoty i realizu-
je wobec innych dzieło 
prawdziwie ewangelic-
znego apostolstwa. 
Rodzina ma pokazywać, 
jak przez uczciwe 
życie, odpowiedzialne 
postępowanie, sumienną 
pracę, czy troskę o zd-
rowie i życie innych 
rzucać kolejne ziarna, 
oczekując na wzrost.

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regu-
larnej spowiedzi i do 
pełnego uczestnictwa we 
Mszy św. o godz. 5pm. 

Ludzie siewu

Miesiąc 
Czerwiec

Jesteśmy na półmetku 
miesiąca czerwca, 
miesiąca, który w 
naszej polskiej tradycji 
jest zakorzeniony jako 
miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. 

Jest to szczególny czas 
w którym dziękujemy 
Bożemu Sercu za 
wszystkie Pierwsze Ko-
munie naszych dzieci, 
za przyjęte Sakramenty 
Bierzmowania naszej 
młodzieży, za Sakramen-
ty Kapłaństwa udzielone 
naszym diakonom i 
za wiele innych łask, 
których Serce Jezusowe 
nieustannie udziela nam 
i naszym rodzinom. 

Nie zapomina-
jmy o darze naszej 
wdzięczności i odmawia-
jmy w tym pięknym 
miesiącu Litanie ku 
czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
wynagradzając wszyst-
kie zniewagi i oziębłość, 
której doznaje od 
grzesznej ludzkości. 

Serce Jezusa, hojne dla 
wszystkich, którzy Cię 
wzywają – módl się za 
nami!

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy:

W czwartek 
– Wspomnienie św. 
Alojzego Gonzagi, 
zakonnika.   

Parafialne 
BBQ

Serdecznie zaprasza-
my na nasze doroc-
zne parafialne BBQ w 
piątek 22 czerwca do 
holu parafialnego. Bi-
lety dla dorosłych po 
5 funtów, a dla dzieci 
za darmo. Całość im-
prezy będzie w oprawie 
muzycznej i miłej 
rodzinnej atmosferze. 
Zapraszamy!!!

Pierwsza 
Komunia św. 

Składamy nasze 
gratulacje i wyrazy 
uznania dla wszyst-
kich dzieci naszej par-
afii, które w minioną 
niedzielę po raz 
pierwszy przystąpiły 
do Stołu Pańskiego 
i przyjęły Pana Je-
zusa do swoich serc. 
Na polskiej Mszy św. 
pierwszy raz do Komu-
nii św. przystąpili: Piotr 
Dworak, Wiktor Gu-
towski, Oskar Horbac-
zek, Filip Jurczyszyn, 
Alicja Kujałowicz, 
Oskar Nowak, Jakub 
Pakuła, Wiktor Pakuła, 
Zuzanna Pietrzyk, 
Daniel Sroka, Na-
dia Ścigany, Marcel 
Szlama, Czesław Ty-
lisz i Dawid Wolski. 
Pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach. 

Humor na 
Niedzielę

Proboszcz pyta 
parafiankę:

- Dlaczego pani nie 
zamówiła za zmarłego 
męża mszy świętej? Już 
nie mówię o gregoriance, 
ale chociaż jednej mszy?

- Po co? Niech ksiądz 
pomyśli logicznie. Jak 
jest w niebie, to mu nie 
trzeba, jak w piekle, to 
mu nie pomoże, a jak w 
czyśćcu... ja go dobrze 
znam... wytrzyma.



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collec-
tion - £1538.65; Votive 
Candles - £100.46; Pa-
pers £7.07 and Shop:              
£35 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.

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 
Hall rescheduled to 7pm, 
Thursday 19th April - ex-
isting tickets still valid.

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

Dunkeld News
Copies of the new edi-

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

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

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.

Special
collection

Last week’s special 
collection for the Day 
of Life amounted to 
£964.43 - thank you for 
your generosity.

Diamond 
Jubilee

Congratulations to Fr 
Tony McCarthy, parish 
priest at Our Lady of 
Good Counsel, Broughty 
Ferry, who celebrates the 
60th anniversary of his 
priestly ordination on 
Friday 22nd June.

Concert
The Jambouree Choir 

and Cabaret Singers are 
giving their Summer 
Concert tonight, Sunday 
17th June, at 7pm, in St 
Leonard-in-the-Fields. 
Tickets £10 (school chil-
dren £5) inc. interval 
drink - something for all 
ages! Disney, songs from 
stage and screen, Scot-
tish music, comedy .... 
an evening of light enter-
tainment for all.

Italian 
Association

The Italian Associa-
tion’s Annual General 
Meeting will take place 
at 1pm, on Saturday 30th 
June, followed at 2pm, 
by Holy Mass in Italianin 
St John’s - celebrant Mgr 
Aldo Angelosanto - all 
parishioners welcome for 
the Mass.
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If the “dream” of a peaceful world 
is shared by all, if the refugees’ and 
migrants’ contribution is properly 
evaluated, then humanity can become 
more and more of a universal family 
and our earth a true “common home.”

Pope Saint John Paul II, 
Message for World Day of Migrants 

and Refugees 2004

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

St John’s Academy, Iona Pilgrims 2018


