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13th Sunday of Ordinary Time
Year B

1st July 2018

“Jesus disregarded the report 
that had been brought.” —Mark 5:36   

“He put them all out.” —Mark 5:40

Welcome 
to our 
visitors

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

on Tuesdays

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 I will praise you, 
 Lord, you have rescued me.

Gospel Acclamation 
 Your words are spirit,
 Lord and they are life: 
 you have message of eternal life.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of George McKen-
zie, Margaret Murphy, 
Mamie Canning, Billy 
Breslin, Peter Coultas , 
May Calder, George Wal-
lace, Maureen McNeil, 
Jean and John Cooper-
and Stan Moody 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)

THE GOOD NEWS, 
NOT THE BAD NEWS

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus refused to listen 
to humanity’s interpreta-
tion of an event. He put 
the naysayers out of the 
room. He disregarded the 
news that was reported of 
a girl’s death. Jesus saw 
beyond the externals and 
looked at the heart of the 
matter (see 1 Sm 16:7).

Like Jesus, refuse to 
allow the world’s mes-
sengers to force-feed you 
with what they consider 
newsworthy. 

Rather, make the Good 
News your home (see Jn 
8:31-32). Don’t let the 
bad news of this world re-

ported by the mega-media 
conglomerates form and 
shape you. Be formed 
and transformed by the 
gospel, the Good News. 
Then, form the world 
through your transformed 
life.

Transform the bad 
news into the Good News 
by praying the news. Je-
sus spent far more time 
listening to His Father 
than to the newscasters. 
We must do the same. 
Immerse yourself in the 
Gospels and “believe the 
Good News” (see Mk 
1:14-15).

There is a special 
collection today in aid of 

Peter’s Pence
Peter’s Pence is the name given to the 
financial support offered by the faith-

ful to the Holy Father as a sign of their 
sharing in the concern of the Successor 
of Peter for the many different needs 

of the Universal Church and for the 
relief of those most in need.

PLEASE BE AS GENEROUS AS POSSIBLE
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy: 

We wtorek 
– Święto św. Tomasza, 
apostoła.

Jeden z wybitnych 
współczesnych te-
ologów, rozpoczynając 
wykład z eschatologii, 
która jest teologicznym 
namysłem nad ostatec-
znym przeznaczeniem 
człowieka, wypowiedział 
na pozór oczywiste, a 
jednak szokujące zdanie: 
„Doświadczenie uczy 
nas, że umierają zawsze 
inni. My ciągle żyjemy”. 
I taka jest prawda. My 
ciągle żyjemy, choć 
wokół ludzie umierają 
szerokim strumieniem: ze 
starości, w wypadkach, 
na wojnie, w domach i 
szpitalach, w górach i na 
morzu. Każde miejsce tej 
ziemi może być potenc-
jalnym miejscem naszego 
zgonu. I każda godzina, 
każda minuta, każda 
chwila może być dla 
nas ostatnią, Doskonale 
to rozumiemy, ale mało 
kiedy o tym myślimy. 
Przecież umierają inni. 
My ciągle żyjemy. Sytu-
acja dość radykalnie się 
zmienia, gdy umiera ktoś 
bardzo nam bliski: przy-
jaciel, brat, ojciec, matka, 
dziecko. Bo gdy ktoś 
bliski umiera, to trochę 
tak, jakby się samemu 
umierało. Umierający 
bowiem zabierają ze 
sobą cząstkę nas samych, 
a zwłaszcza nasze na-
dzieje. Doskonale więc 
rozumiemy dramat Jaira, 
przełożonego synagogi. 
Nie dziwimy się, że prosił 
Chrystusa tak usilnie: 
„Moja córeczka dogory-
wa, przyjdź i połóż na nią 
ręce, aby ocalała i żyła”. 
Dopóki żyła ta dziewc-
zynka, z nią właśnie, i 
może tylko z nią związane 
były nadzieje ojca. Ale 
też właśnie dlatego z nią 
razem zaczęły umierać. 
W życiu ludzkim jednak 
koniec nadziei jednej sta-

je się początkiem nadziei 
drugiej. Do tego ostatec-
znie sprowadza się pro-
ces „wiązania nadziei”. 
Gdy umierają nadzieje 
pokładane w ludziach 
(a umierają najpóźniej 
w związku ze śmiercią 
tych ludzi), człowiek 
zaczyna szukać zakot-
wiczenia dla swoich na-
dziei w Bogu. Staje się to 
jednak możliwe tylko w 
przestrzeni wiary. Dlat-
ego Chrystus mówi: „Nie 
bój się, tylko wierz”. Dla 
wierzących w Boską moc 
Jezusa Chrystusa dziew-
czynka „nie umarła, ty-
lko śpi”. Niewierzący 
„wyśmiewali Go”. I na 
tamtym, stosunkowo 
wczesnym etapie ob-
jawiania się mesjańskiej 
samoświadomości Jezusa 
trudno się im dziwić. 
Wszak ewidentnie 
rozpoznali u tego dziecka 
znamiona prawdziwej 
śmierci, natomiast w 
Jezusie Chrystusie nie 
potrafili jeszcze lub nie 
mieli okazji odczytać 
ewidentnych zna-
mion Jego Bóstwa. W 
danej chwili zresztą nie 
zależało na tym również 
samemu Chrystusowi. 
Cud wskrzeszenia córki 
Jaira miał być bardziej 
odpowiedzią na ludzką 
biedę niż manifestacją 
Jego mesjańskiego 
posłannictwa. Dlat-
ego Chrystus stanow-
czo „odsunął” wszystkich 
gapiów. Świadkami tego 
wskrzeszenia byli tylko 
rodzice dziewczynki i ci 
trzej wybrani z wybra-
nych: Piotr, Jakub i Jan. 
Ich świadectwo miało 
się okazać tak ważne w 
późniejszym czasie. Na 
razie otrzymali pole-
cenie milczenia, Chrystus 
wolał, aby na razie „nikt 
o tym nie wiedział” aż do 

czasu, gdy wiara tego ludu 
zostanie wystarczająco 
pogłębiona. Śmierć, która 
„weszła na świat przez 
zawiść diabła”, została 
zwyciężona przez Chrys-
tusa. Nie została jednak 
wyeliminowana z kręgu 
ludzkich doświadczeń. 
Sam Chrystus, zwycięzca 
śmierci, piekła i szatana, 
również tę biedę ludzk-
iego umierania przeszedł 
i śmierć przyjął – nie po 
to, „żeby innym sprawić 
ulgę, a sobie utrapienie, 
lecz żeby była równość”. 
Śmierć Chrystusa jest 
wyrazem solidarności z 
losem każdego człowieka 
i – paradoksalnie – 
jednym z elementów 
Jego strategii walki 
ze śmiercią. Chrystus 
zwycięża śmierć, nadając 
jej nowe znaczenie. 
Odtąd – dzięki zbawc-
zemu misterium Jezusa 
Chrystusa – śmierć zac-
zyna służyć życiu. Najpi-
erw tych, którzy umierają. 
Potem tych, którzy są 
świadkami czyjegoś 
umierania. Należy 
przypuszczać, że po tym 
wydarzeniu zupełnie in-
aczej zaczęło wyglądać 
życie Jaira i jego rodz-
iny. Świadomość 
n i e u c h r o n n o ś c i 
śmierci połączona 
ze świadomością, że 
Bóg stworzył nas „dla 
nie śmiertelności”, że 
stworzył wszystko „aby 
było”, zmusza nas do 
poważnego traktow-
ania życia i równie 
poważnego traktowania 
Pana Boga. „Nie bójcie 
się śmierci! Bójcie się, 
aby nie przegapić życia” 
– mówi główny bohater 
„Nędzników” Wiktora 
Hugo. A Chrystus – 
mając to samo na myśli – 
mówi: „Nie bój się, tylko 
wierz”.

Stworzeni dla 
nieśmiertelności 

Czas urlopów 
i wakacji

Każdy z nas z 
niecierpliwością czeka 
na ten upragniony czas 
wakacyjno-ur lopowy 
by zregenerować nasze 
nadszarpnięte siły 
całorocznym wysiłkiem. 
Dzieci w szkole, rodzice 
w pracy i obowiązkach 
domowych. Dlatego 
przeżywajmy ten czas 
w radości będąc w mie-
jscach, które pomogą 
nam znów „naładować 
baterie” na kolejny 
rok naszych zajęć i 
obowiązków. Niech ten 
czas relaksu nie będzie 
przez nas spędzany w 
sposób pogański przy 
libacjach alkoholow-
ych i bez Boga. Ciągle 
trzeba nam pamiętać, że 
jesteśmy chrześcijanami, 
ludźmi wiary, a to nas 
do czegoś zobowiązuje. 
Niech przykład codzien-
nej modlitwy i uczestnict-
wa w niedzielnej Mszy 
św. będzie przykładem 
jaki mamy obowiązek 
dawać naszym dzieci-
om czy też najbliższym 
członkom rodziny. 
Pamiętajmy, że od mod-
litwy i Bożych Przykazań 
nie ma wakacji!!! Niech 
Boża opatrzność zawsze 
i wszędzie nam towar-
zyszy i czuwa nad nami. I 
jestem przekonany, że tak 
będzie jeśli i my będziemy 
o Bogu pamiętać. Życzę 
Wam wszystkim miłych, 
pełnych relaksu i słońca 
wakacji i urlopów. 
Szczęść Boże! 

Humor na 
Niedzielę

Kolega z klasy 
powiedział Jasiowi, że 
wymyślił dobry sposób 
na szantażowanie 
dorosłych: - Mówisz ty-
lko “Znam całą prawdę” 
i każdy dorosły głupieje, 
bo na pewno ma jakąś 
tajemnicę, której nie 
chciałby ujawnić... 
Podekscytowany Jasio 
postanowił wypróbować 
świeżo zdobytą wiedzę 
w domu. Podchodzi do 
mamy i mówi: - Znam 
całą prawdę. 

I... dostał 50 złotych 
z przykazaniem, żeby 
nic nie mówił ojcu. 
Zachwycony biegnie 
szybko do ojca i mówi: 
- Znam całą prawdę. 
I dostał 100 złotych z 
zastrzeżeniem, żeby nic 
nie mówił matce. Rozo-
chocony Jaś postanowił 
więc wypróbować nową 
metodę również na kimś 
spoza rodziny. Nadarzyła 
się okazja, kiedy lis-
tonosz przyniósł pocztę.       
Znam całą prawdę! - 
mówi z uśmiechem Jasio. 
Listonoszowi łzy naszły 
do oczu, rzucił listy na 
ziemie, rozłożył ramiona 
i wyszeptał: - W takim ra-
zie uściskaj tatusia...



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collec-
tion - £1514.32; Votive 
Candles - £92.61; Pa-
pers £13.92 and Shop:              
£6.35 and SCIAF - £10.

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 

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.

Justice 
and Peace
“Not all of us can prevent a war; but 
most of us can help ease sufferings 
— of the body and the soul.”

Dr Ruth Pfau, 
Sister of the Immaculate Heart of Mary

Children’s 
Liturgy

Our Children’s Liturgy 
is taking a break now for 
the summer months - un-
til 19th August -- thanks 
to all who have sup-
ported 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 has 

now closed for the sum-
mer and reopens on 
Monday 13th August.

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 

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

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 kneel-
ers has been carried out. 
We all have responsibil-
ity for ensuring the fur-
nishings are treated with 
respect and  contribute 
to a peaceful, prayerful 
environment within the 
church.

Ordination
Congratulations to Fr 

Andrew Marshall who 
was ordained to the 
priesthood on Thursday 
29th June. Please keep 
him in your prayers.

Thanks to our UCM 
and all our parishioners 
who attended the Mass.

Thank you
Thank you to every-

one who helped and at-
tended the annual Parish 
Barbecue, including the 
SVP for their barbequing 
skills, and also the music 
provided courtesy of the 
KIT group.

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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We wish our staff and pupils 
a happy and well deserved holiday

Mass for the Feast of St John the Baptist with Bishop Stephen

Senior Prizegiving - top award winners

Pope Francis Award winners - P7 - with Bishop Stephen


