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Birthday of St John the Baptist
24th June 2018

 “You shall go ahead of the Lord 
 to prepare his ways before him.”

Welcome 
to our 
visitors

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

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 I thank you 
 for the wonder of my being.

Gospel Acclamation 
 As for you, little child, 
 you shall be called 
 a prophet of God, the Most High.  
 You shall go ahead of the Lord 
 to prepare his ways before him.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Bridget and John 
Kelly, Michael Duggan 
and Alan Beedie 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)

Our Patronal Feast

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The Nativity of St. 
John the Baptist or 
his birth is a Chris-

tian Feast Day celebrat-
ing the birth of John the 
Baptist, a prophet who 
foretold the coming of the 
Messiah in the person of 
Jesus, and baptized Him.  

Christians have inter-
preted the life of John the 
Baptist as a preparation 
for the coming of Jesus 
Christ, and the circum-
stances of his birth, as 
recorded in the New Tes-
tament, are miraculous.  
The sole biblical account 
of the birth of John the 
Baptist comes from the 
Gospel of Luke.  John’s 
parents Zechariah – a Jew-
ish priest, and Elizabeth, 
were without children and 
both were beyond the age 
of childbearing.  

During Zechariah’s ser-
vice in the Temple in Jeru-
salem, the Archangel Ga-
briel appeared to him and 
announced that he and his 
wife would give birth to a 
child, and that they should 
name him John.  Because 
Zechariah did not believe 
the message of Gabriel, 
he was rendered speech-
less until the time of 
John’s birth.  

His relatives wanted 
to name the child after 
his father, but Zecha-
riah wrote, “His name is 
John”, and immediately 

he could speak.  Follow-
ing this obedience to the 
command of God, he was 
given the gift of prophecy, 
and foretold the future 
ministry of John.  

When Mary the mother 
of Jesus journeyed to visit 
Elizabeth, Luke’s Gospel 
recounts that the baby 
“leapt” in Elizabeth’s 
womb at the greeting of 
Mary.  As Christians, we 
know this is John’s first 
act of prophecy.  

The Nativity of St John 
the Baptist is one of the 
oldest Feasts of the Chris-
tian church, being listed 
by the Council of Agde in 
506 as one of that region’s 
principal Feasts, where it 
was a day of rest and, like 
Christmas, was celebrated 
with three Masses: a vigil, 
at dawn, and at midday. 

The Nativity of St John 
the Baptist on June 24 
comes three months after 
the celebration on March 
25 of the Annunciation, 
when the Archangel Ga-
briel told Our Lady that 
her cousin Elizabeth was 
in her sixth month of preg-
nancy, and six months 
before the Christmas 
celebration of the birth 
of Jesus. The purpose of 
these Feasts is not to cel-
ebrate the exact dates of 
these events, but simply 
to commemorate them in 
an interlinking way.

IN GOD’S 
IMAGE 

www.scsafe-
guarding.org.uk

Mother of all that is pure and glad, 
All that is bright and blest, 
As we have taken our toils to thee, 
So shall we take our rest. 
Take thou and bless our holiday, 
O Causa Nostrae Laetitae 
 
Airs that are soft and a cloudless sky, 
We would owe all to thee, 
Speak to thy Son as thou didst of old, 
That feast day in Galilee. 
Tell him our needs in thine own sweet way, 
O Causa Nostrae Laetitae 
 
Smile upon all that is dear to us, 
Smile on our school and home, 
Smile on the days that are passing now, 
Smile on the years to come. 
Brighten our work and gladden our play, 
O Causa Nostrae Laetitae 
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

D o ś w i a d c z e n i e m , 
które jest bliskie naszym 
sercom, są narodziny 
dziecka. Kiedy się ono 
narodzi, wtedy rodzice z 
radością powiadamiają 
o tym fakcie rodzinę, 
przyjaciół i znajo-
mych. W miarę upływu 
lat każdy rodzic stara 
się pokazać własnemu 
dziecku, co tak 
naprawdę w życiu jest 
najważniejsze. To rod-
zice wychowują, dbają, 
pomagają w trudnych 
sytuacjach, są oparciem. 
Nieraz zdarza się jednak, 
że te narodziny są długo 
oczekiwane, pełne nie-
pokoju i wielu znaków 
zapytania. Niejednokrot-
nie ta radość jest przy-
gotowana przez długie 
godziny modlitwy, łzy 
wzruszenia i mocno 
bijące serce. Dzisiejsza 
Ewangelia mówi nam 
także o narodzinach. 
Na świat przychodzi 
Jan Chrzciciel. Jego 
narodziny okazały się 
szczególnym wydarzeni-
em w życiu Elżbiety. 
Długo nie mogła ona 
doczekać się upragnio-
nego potomstwa. Przy 
tej okazji widzimy, jak 
wiele niezwykłych rzec-
zy działo się w domu 
Zachariasza i Elżbiety. 
Już samo poczęcie 
dziecka przez Elżbietę 
w starości, było dowo-
dem wielkiej łaskawości 
Boga. Rodzice narodziny 
tego dziecka odczytali 
jednoznacznie jako cud. 
Zachariasz wiedział o 
tym od samego początku, 
ale także Elżbieta nie 
miała wątpliwości, że to 
„Pan okazał tak wielkie 
miłosierdzie nad nią”. 
Także nadanie imienia 
„Jan”, którego nikt nie 
nosił w ich rodzinie, 
dawało wiele do myślenia 
najbliższemu otoczeniu. 
Zakończeniem owego pr-
zygotowania na przyjęcie 

dziecka było odzyskanie 
mowy przez Zachariasza 
w dniu nadania Janowi 
Chrzcicielowi imienia. 
Biorąc to wszystko pod 
uwagę krewni, zna-
jomi i sąsiedzi mieli 
prawo stawiać sobie py-
tanie: „Kimże to dziecię 
będzie, bo istotnie ręka 
Pańska była z nim?”. Jan 
Chrzciciel był zapow-
iedzianym i posłanym 
przez Boga poprzedniki-
em Bożego Syna. Do-
brze ukazuje to liturgia 
Kościoła, która daje nam 
możliwość przeżywać 
uroczystość narodzenia 
Jana Chrzciciela, poprz-
ednika Chrystusa. Jakie 
przesłanie kieruje do 
nas Jan Chrzciciel w tę 
dzisiejszą uroczystość? 
Czego się od nas doma-
ga? Wydaje się, że już nie 
tylko czystości serca, ale 
wrażliwości i gotowości 
na spotkanie z Panem. 
Pragnie, żeby od nas 
zapalała się gorliwość 
innych, by wszyscy szc-
zerym sercem pragnęli w 
swoim życiu obecności 
Boga. By rozpoznawali 
Bożą obecność w na-
jprostszych sytuacjach 
codziennego życia. 
By nawiązali z Chrys-
tusem osobistą więź 
przez modlitwę i uc-
zynki miłości, zwłaszcza 
wobec najbliższych. Jan 
Chrzciciel uwrażliwia 
nas, byśmy modlili się 
o poszanowanie życia 
nienarodzonych czy 
zagrożonych dzieci. 
Byśmy sami troszczyli 
się o dzieci, które Bóg 
powierzył naszej opiece, 
bo są one powołane do 
zbawienia, do świętości. 
Na zakończenie 
wsłuchajmy się w słowa, 
które tragicznie zmarły 
w katastrofie lotnic-
zej sekretarz generalny 
ONZ Dag Hammarskjöld 
jeszcze w dzieciństwie 
włożył do modlitewnika 

swojej matki. Brzmiały 
one mniej więcej tak: 
„W dniu, w którym 
przyszedłeś na świat, 
wszyscy się cieszyli, ty-
lko ty płakałeś. Żyj tak, 
aby w dniu, w którym 
przyjdzie ci rozstać się 
z tym światem, płakali 
wszyscy inni, a ty byś 
uśmiech miał na twarzy i 
śmierć spotkał spokojnie, 
kiedykolwiek przyjdzie”.

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. 

Poprzednik Jezusa

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy:

W środę 
– Wspomnienie św.
Ireneusza, biskupa i
męczennika.

W czwartek 
– Uroczystość
Świętych Apostołów
Piotra i Pawła.   

Miesiąc 
Czerwiec

Miesiąc czerwiec, 
który powoli zbliża 
się do końca jest w 
naszej polskiej trady-
cji zakorzeniony jako 
miesiąc poświęcony 
Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. Jest to szc-
zególny czas w którym 
dziękujemy Bożemu Ser-
cu za wszystkie Pierwsze 
Komunie naszych dzieci, 
za przyjęte Sakramenty 
Bierzmowania naszej 
młodzieży, za Sakra-
menty Kapłaństwa 
udzielone naszym dia-
konom i za wiele in-
nych łask, których Serce 
Jezusowe nieustannie 
udziela nam i naszym 
rodzinom. Nie zapomi-
najmy 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!

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 Hor-
baczek, Filip Jurczyszyn, 
Alicja Kujałowicz, Oskar 
Nowak, Jakub Pakuła, 
Wiktor Pakuła, Zuzanna 
Pietrzyk, Daniel Sroka, 
Nadia Ścigany, Mar-
cel Szlama, Czesław 
Tylisz i Dawid Wolski. 
Pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach. 

Podziękowania 
„Śpiewającym 
Aniołkom”

Serdecznie wy-
razy wdzięczności 
składamy naszemu 
Chórowi Dziecięcemu 
„Śpiewające Aniołki” 
za wspaniały koncert 
w którym mogliśmy 
uczestniczyć w minioną 
niedzielę. Dziękuję 
wszystkim dzieciom 
tworzącym tę wspaniałą 
grupę pełną ener-
gii i talentów muzyc-
znych, wraz z ich 
opiekunką Panią Magdą 
Dubanowską. Słowa 
wdzięczności składam 
również ich muzykom: 
Panom Michałowi 
Brożynie, Wojciechowi 
Długołęckiemu i Mar-
cinowi Ścigany za ich 
czas i zaangażowanie 
w oprawę muzyczną i 
liturgiczną. Na progu 
zbliżających się wakacji 
życzymy im wszyst-
kim miłych wrażeń i 
dużo odpoczynku po 
wyczerpującym roku 
szkolnym. A za muzykę 
i śpiewy, którymi nas 
ubogacaliście w tym 
roku szkolnym z serca 
dziękujemy!!!  

Humor na 
Niedzielę

Przychodzi murarz do 
lekarza i skarży się na 
straszne zatwardzenie. 
Lekarz każe mu położyć 
się na leżance, ogląda 
mu tyłek, po czym bierze 
deskę i z całej siły ud-
erza go w pośladki. Mu-
rarz od razu pobiegł do 
toalety i się załatwił. Po 
chwili wrócił do gabine-
tu i dziękuje lekarzowi: 
Dziękuję bardzo. Dwa 
tygodnie nie mogłem się 
załatwić, a jedna wizyta u 
pana i czuję się świetnie! 
Ma pan dla mnie jakieś 
zalecenia, jak unikać 
tego problemu? Tak, 
proszę nie podcierać się 
workami po cemencie.



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collec-
tion - £1399.61; Votive 
Candles - £100.84; Pa-
pers £20.70 and Shop:              
£15 and Parish Donation 
- £300.

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 Liturgy 
will take a break after 
this Sunday - thanks to 
all who have supported 
this work in the parish.

Union of 
Catholic 
Mothers

Thank you to everyone 
who helped and attended 
our annual barbecue - es-
pecially SVDP and Bill 
for their excellent barbe-
queing and also for the 
wonderful entertainment. 
We had a great time.

Happy Summer to all 
members, see you back 
in September. 

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.

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.

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 Italian 
in St John’s - celebrant 
Mgr Aldo Angelosanto - 
all parishioners welcome 
for the Mass.

Brown Owl 
retires

Our Brownie Guide 
leader, Mrs Fiona Wat-
son has retired after 20 
years of service with 
the 19th Perth Brownies 
here at St John’s. 

We thank her for all 
her work and wish her 
successor, Miss Claire 
Monaghan, every bless-
ing as she continues this 
important work.
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Śpiewającym Aniołkom


