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15th Sunday of Ordinary Time
Year B

15th July 2018

“Praised be the God and Father of 
our Lord Jesus Christ.” —Ephesians 1:3

Welcome 
to our 
visitors

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

on Tuesdays

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 Let us see, O Lord, your mercy 
 and give us your saving help.

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

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Elizabeth Drys-
dale,  John Fyall,  Mary 
and George Duncan,  
Alex and Jess Harper and 
family, Franco Mina, Da-
vid Forbes and John Ste-
venson 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)

CUSTOM-MADE FOR PRAISE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Before we were cre-
ated, the Lord des-
tined us to “praise 

His glory” (Eph 1:12). 
Our bodies are not ideal 
for thinking, working, or 
running. Our human limi-
tations are obvious when 
we forget information, 
stumble over our words, 
stumble over our feet, or 
get tired. However, our 
bodies are tailor-made 
to praise God. From our 
renewed minds (see Rm 
12:2), singing tongues, 
praying lips, open hearts, 
raised hands, to our danc-
ing feet — we are created 
to praise God always and 
forever.

Our greatest praise of 
God is Eucharistic wor-
ship. At Mass, Jesus, the 
eternal High Priest, is not 
only the Object of our 

praises but also the Lead-
er of our praise and wor-
ship to the Father and in 
the Holy Spirit. Through, 
with, and in Jesus we 
share at Mass in the heav-
enly praises offered by the 
angels and saints to the 
Holy Trinity.

In this book, One Bread, 
One Body, we try to help 
you better understand, 
appreciate, and apply the 
readings for Mass. Thus, 
you will better celebrate 
the Liturgy of the Word, 
the first part of our praise 
and worship at Mass. If 
we are helping you praise 
the Lord and worship in 
the Eucharist, please let 
us know, for this is the 
purpose of our ministry.
Praise the Lord always 
and forever! Praise our 
Eucharistic Lord!

Justice 
and Peace
“He sees beyond our rank in society. He 
sees beyond this, to our dignity as sons and 
daughters, a dignity at times sullied by sin, 
but one which endures in the depth of our 
soul. He came precisely to seek out all those 
who feel unworthy of God, unworthy of 
others.”

Pope Francis, 
Homily at Plaza de la Revolución, 

Holguín, 21 September 2015

Prayers for Lourdes Pilgrims
Please remember to pray for those who are taking part 
in Dunkeld Diocese’s Lourdes Pilgrimage at this time, 
for those who are sick and for all who help them,
Our Lady of Lourdes, pray for them! 
Saint Bernadette, pray for them!
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy:

W poniedziałek 
– Wspomnienie 
Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel

Dzisiejszy fragment 
Ewangelii przypomi-
na Chrystusowe słowa 
rozesłania uczniów. 
Apostołowie idą po dwóch, 
aby głosić Ewangelię. 
Wiadomo każdemu z nas, że 
ani sam kapłan czy siostra 
zakonna, ani wyłącznie 
świeccy nie mogą skutec-
znie apostołować. Iść 
i nauczać, nieść Dobrą 
Nowinę to nasz wspólny 
wysiłek. Posłani „szli, wzy-
wali do nawrócenia, wyr-
zucali wiele złych duchów, 
wielu chorych namaszczali 
i uzdrawiali” (Mk 6,12-13). 
Rozesłanie apostołów 
niosło miłość i moc na 
czas przeciwności. Zw-
ykle pierwszą reakcją przy 
takim rozesłaniu jest lęk, 
obawa, a nawet krzyk: po 
co?, ja wolę żyć spokojnie, 
nie wychylać się za daleko! 
Gdyby wszyscy ludzie tak 
myśleli, to i nasz los byłby 
niepewny. Dokąd prowadzi 
twój, mój, nasz szlak? Wie-
lu się skarży, że światem 
zawładnęła nienawiść, 
zazdrość, podłość ludzka. 
Narzekamy, że jest tak wie-
lu ludzi Szatana; tego, który 
przegrał swoją próbę wobec 
Pana Boga, wypadł z Bożej 
łaski – a teraz mści się na 
ludziach. Jedno jest pewne: 
nie zwycięży się złych bez 
walki ze złem, bez mod-
litwy i wiary, bez czynie-
nia dobra. Bóg wybrał 
nas dla siebie i posłał, 
aby iść do ludzi z Dobrą 
Nowiną. Często trzeba iść 
do ludzi, aby prostować ich 
poplątane drogi. Bóg daje 
wystarczającą ku temu siłę i 
łaskę. Pragnienie Boga jest 
wpisane w serce człowieka, 
ponieważ został on stwor-
zony przez Boga i dla Boga. 
Bóg nie przestaje pociągać 

człowieka do siebie. Jak 
wyschnięta, spalona ziemia 
otwarta jest na deszcz, tak 
serce człowieka otwarte 
jest na Boga, serce po-
jemne, zdolne Go przyjąć, 
„wchłonąć”. Do tej posługi 
potrzebne jest „narzędzie” 
– drugi człowiek, jego 
serce, usta, ręce, chęci. Bóg 
nie boi się czyjejś niewiary, 
nawet ludzkiego ateizmu. 
To tylko czas suszy. 
Ożywczy deszcz spadnie 
prędzej czy później przez 
posługę bliźniego: twoją, 
moją, naszą! Nie czeka-
jmy na wyszkolone ekipy 
„proroków”. Obecne czasy 
dowodzą, że nie musimy 
się udawać do dalekich 
krajów Afryki, Azji czy 
Ameryki Południowej, aby 
ewangelizować. Naszej 
posługi oczekuje ktoś nam 
bardzo bliski, ktoś z nasze-
go środowiska, męczący 
się sam ze sobą. Dla wielu 
Ewangelia poszła w zapom-
nienie. W każdym stanie i 
zawodzie znajdziemy łatwo 
wdzięczne pole dla naszej 
pracy. Nie czekajmy na 
zapłatę ani na wdzięczność. 
To prawda – musi się w nas 
znaleźć dużo samozaparcia, 
zaufanie i szacunek wobec 
bliźnich, cierpliwość i 
chrześcijańska miłość. 
Matka Teresa w Kalkucie 
mawiała do sióstr: „Nie bi-
erz, nie przyjmuj żadnego 
kawałeczka chleba, jeśli 
nie będzie on dzielony z in-
nymi... Wszystko zaczyna 
się od modlitwy i najpierw, 
zanim staniemy się zdolni 
do miłości, musimy stać 
się zdolni do modlitwy”. 
„Idź i głoś Ewangelię”. 
Idź – to wskazanie dla 
każdego z nas, dla ciebie i 
dla mnie. Idź – to znaczy 
zacznij żyć Ewangelią na 

co dzień. Każdy z nas jest 
posłany, by ewangelizować 
swoją rodzinę, mie-
jsca pracy, środowiska, 
przestrzeń publiczną. 
Życie chrześcijanina tak 
mocno uległo pogaństwu, 
zeświecczeniu... „Oni szli 
i wzywali do nawrócenia” 
– niech i u nas tak będzie. 
Idź i prorokuj do narodu. 
Do naszego narodu. Idź 
i wypowiedz walkę złu, 
pochylając się nad tym, co 
słabe, odrzucone, chore. 
Nie szukaj innych, skutec-
zniejszych środków – tam-
ci też ich nie mieli. Szli 
„obuci w nadzieję”, mocni 
duchem Bożego rycerstwa 
w dniach swojego bier-
zmowania. Naucz mnie, 
Panie, że królestwo Twoje 
nie opiera się na wielkich, 
przytłaczających środkach, 
ale na dobru i głoszeniu 
słowa o zbawieniu.

Idź i głoś Ewangelię
Najświętsza 
Maryja Panna 
z Góry Karmel 
(Szkaplerz 
karmelitański)

Dzisiejsze wspomnienie 
zwraca nas ku Maryi 
objawiającej się na górze 
Karmel, znanej już z tek-
stów Starego Testamentu 
- z historii proroka Eli-
asza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 
2, 25). W XII wieku po 
Chrystusie do Europy pr-
zybyli, prześladowani przez 
Turków, duchowi synowie 
Eliasza, prowadzący życie 
kontemplacyjne na Karme-
lu. Również w Europie 
spotykali się z niechęcią. 
Jednakże Stolica Apostol-
ska, doceniając wyrzec-
zenia i umartwienia, jakie 
podejmowali zakonnicy, 
ułatwiała zakładanie now-
ych klasztorów. Szczegól-
nie szybko zakon rozwijał 
się w Anglii, do czego 
przyczynił się m.in. wielki 
czciciel Maryi, św. Szymon 
Stock, szósty przełożony 
generalny zakonu karmel-
itów. Wielokrotnie błagał 
on Maryję o ratunek dla 
zakonu. W czasie jednej z 
modlitw w Cambridge, w 
nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., 
ujrzał Bożą Rodzicielkę w 
otoczeniu Aniołów. Podała 
mu Ona brązową szatę, 
wypowiadając jednocześnie 
słowa: Przyjmij, synu, sz-
kaplerz twego zakonu, 
jako znak mego braterst-
wa, przywilej dla ciebie 
i wszystkich karmelitów. 
Kto w nim umrze, nie zaz-
na ognia piekielnego. Oto 
znak zbawienia, ratunek w 
niebezpieczeństwach, przy-
mierze pokoju i wiecznego 
zobowiązania.

Szymon Stock z radością 
przyjął ten dar i nakazał 
rozpowszechnienie go w 
całej rodzinie zakonnej, a z 
czasem również w świecie. 
Do spopularyzowania sz-
kaplerza karmelitańskiego 
przyczyniło się przeko-
nanie, że należących do 
bractwa szkaplerza Maryja 
wybawi z płomieni czyśćca 
w pierwszą sobotę po ich 
śmierci. Nabożeństwo sz-
kaplerza należało kiedyś do 
najpopularniejszych form 

czci Matki Bożej. Szka-
plerz w obecnej formie jest 
bardzo wygodny do nosze-
nia. Można nawet zastąpić 
go medalikiem szkapler-
znym. Z całą pewnością 
noszenie szkaplerza mobi-
lizuje i przyczynia się do 
powiększenia nabożeństwa 
ku Najświętszej Mar-
yi Pannie. Szkaplerz, 
będący znakiem mar-
yjnym, zobowiązuje do 
chrześcijańskiego życia, 
ze szczególnym ukierunk-
owaniem na uczczenie 
Najświętszej Maryi Dzie-
wicy potwierdzanym 
codzienną Pod Twoją 
obronę. 

Czas urlopów 
i wakacji

Przeżywamy czas 
w a k a c y j n o - u r l o p o w y 
by zregenerować nasze 
nadszarpnięte siły 
całorocznym wysiłkiem. 
Dzieci w szkole, rodzice 
w pracy i obowiązkach 
domowych. Dlatego 
przeżywajmy ten czas w 
radości będąc w miejs-
cach, 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 uczest-
nictwa 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! 

Spowiedź i 
Msza św.

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



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1,408.92; Votive 
Candles - £74.59; Pa-
pers £22.19 and Shop:              
£9.60.

Italian classes
Please note that week-

ly Italian classes will re-
sume in the autumn.

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.

Union of 
Catholic 
Mothers

We wish a Happy 
Summer to all members.
Events during the sum-
mer, 29th July outing to 
Fr Tobias at Forfar.  

On 28th August our 
Diocesan opening Mass 
will take place at 7pm 
in St John’s. We have a 
great syllabus for next 
year. Anyone interested 
in joining us, will be 
made very welcome.

NIGHTFEVER
Meeting for all interested 

in the 
2018-19 programme

Sunday 16 September, 
3pm, Cathedral Hall

in St Andrew’s Cathedral, 
150 Nethergate, Dundee

Lunch Club
The Lunch Club has 

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

Called to the 
Priesthood?

Applications are now 
invited from those men 
who feel they might have 
a vocation to diocesan 
priesthood.

The Catholic Church 
in Scotland is now invit-
ing you to apply for Sem-
inary - please contact Fr 
Michael Carrie (Voca-
tions Director) for more 
details - 01382 539476.

Dunkeld 
Youth Service

A group of Dunkeld’s 
young Catholics, led by 
Caroline Laidlaw are 
taking part in this year’s 
European Life-Teen 
summer camp in Hel-
voirt, in the Netherlands 
between July 23rd -28th 
2018

“Nightfever“ is a night 
of prayer and part of 
the Nightfever initiative 
which is rooted in the 
Catholic Church.

The Nightfever even-
ing is a night of prayer, 
organized by young 
people who have expe-
rienced the love of God 
and want to pass His love 
on to others. We want to 
be a bridge between in-
dividuals, parishes and 
spiritual communities. 
The evenings are organ-
ized by young adults 
who act as the “morn-
ing watchmen“, quote 
St Pope John Paul II. 
Through Nightfever, we 
experience that great 
things can happen when 
young people carry re-
sponsibility.

Dunkeld Youth Service 
QUIZ NIGHT FUNDRAISER

in St John’s Church Hall
7pm-9.30pm, FRIDAY,  20th JULY

Fun for all the family
Tickets £5 (adults) £3 (under 16s) - Free (under 5s)

Snacks will be provided and BYOB (non-alcoholic). 
Grand prize is a £40 Hamper from Hotel Chocolat

Please come along and support the youth of the diocese.

NEW DATE

Gift Aid
Thank you to all who 

make their contributions 
to the Church using the 
Gift Aid Scheme.

The sum of £2000 has 
been received from Gift 
Aid small donations 
scheme for the tax year 
2017/18.

If you are a UK tax 
payer and would like to 
find out how to join the 
scheme - please speak to 
Mgr Drysdale. Italian Association 

theatre trip
For those members 

who have signed up 
to see Chicago at Pit-
lochry Festival Theatre 
on Monday 6th August 
- our coach will leave 
St John’s RC Church at 
4.30pm, to allow us to 
have High Tea at Bank-
foot, “lungo il percorso”.

St John’s RC Academy, Perth
in aid of the Romania Mercy Project

Spanish/Mexican 
Meal

Just £7 a ticket
an additional donation can be made at the end 

of the evening if you think that the meal 
was worth even more!

7.30pm, Saturday 25th August

St John’s Church Hall
Melville Street, Perth

Please bring your own drink 
- glasses will be provided

Our Lady’s 
Jubilees

This year is the Golden 
Jubilee of Our Lady’s 
School and the Diamond 
Jubilee of Our Lady’s 
Church, so there is to 
be a joint celebration. 
Mass on 25th October, to 
which all are invited. 

A Joint Social to be 
held on 26th October.

There are plans for an 
exhibition of memora-
bilia, photos and etc and 
ask that if there are any 
of St John’s parishion-
ers who were married at 
Our Lady’s or have any 
photos they could let us 
borrow, plus any school 
photos or anything of in-
terest really; everything 
and anything would be 
very much appreciated.

The person to contact 
is Louise Wardlaw on 
07910281401.
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As we celebrate Sea 
Sunday, we are invited 
to remember the 1.2 mil-
lions of seafarers from 
all nations, professing 
different faiths, forced to 
live for several months 
in the confined space of 
a vessel, away from their 
families and loved ones 
missing the most im-
portant and meaningful 
events in their families 
(birthdays’, graduations, 
etc.) and failing to be pre-
sent during times of trials 
and difficulties such as 
sickness and death.

Seafarers with their 
profession play a sig-
nificant role in our global 
economy by transporting 
from one corner of the 
world to another, 90% 
of all the goods we use 
in our daily life. For this 
reason, today while we 
pray for all of them wher-
ever they are, we would 
like also to express our 
gratitude for their tough 
work full of sacrifices.

Here are some of the 
challenges that the peo-
ple of the sea face daily:

Denied shore leave 
and ship visiting

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

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 

collection 

Project Truth is a youth 
led campaign, bringing 
young pro-lifers from all 
around the UK together 
to take the pro-life mes-
sage to the streets of 
Scotland.

For the past 5 years 
we’ve ran our Project 
Truth Roadshow in the 
Summer and it’s been 
gaining momentum each 
year. This year we have 
25 young people taking 
part in the Roadshow 
full-time and we’ll have 
others join us for certain 
days. 

In Scotland, most abor-
tions take place within 
the first 10 weeks of 
pregnancy, so we focus 
on the development of 
the baby within the first 
ten weeks and aim to 
show the humanity of the 
child from even its earli-
est stages. 

We hope to open up a 
dialogue with members 

of the public which will 
get them thinking about 
the issue of abortion and 
the ethics that entails.

Each of the partici-
pants are trained on how 
to deal courteously and 
effectively with people 
one the street. 

They really do make 
the most wonderful ad-
vocates on the value of 
human life and touch 
the hearts and minds of 
many hundreds of peo-
ple in their conversations 
during the week.

We also promote the 
work of crisis pregnancy 
organisations which can 
offer practical and emo-
tional support to those 
who need it and also the 
most important work of 
post abortion recovery 
organisations who offer 
support and counselling 
to those who have been 
negatively affected by an 
abortion decision. 

But, we need 
your help ...

Running this wonder-
ful initiative comes with 
a pricetag, so we would 
be grateful for any finan-
cial support you could 
give us. The week on the 
road costs over £200 per 
participant when trans-
port, accommodations, 
meals and materials 
are taken in to account. 
Adding new equip-
ment brings our running 
costs this year to around 
£7000.  

We have compiled a 
Project Truth Wishlist 
which outlines certain 
costs. Why not sponsor 
meals for the week for 
a young person? Or pe-
haps a hoody and tshirt 
combo? Or maybe your 
pro-life group would 
consider sponsoring one 
of our 9 seater vans?

Project Truth is getting 
to the heart of the issue...

  https://www.gofundme.com/project-truth-roadshow-2018

Youth led pro-life campaign


