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21st Sunday of Ordinary Time
Year B

26th August 2018

“Jesus was fully aware that His disciples were murmuring in protest at what He had said. 
‘Does it shake your faith?’ He asked them.”

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

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Taste and see 
 that the Lord is good.

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 Alexander 
Joseph Stacey, Debbie 
Jones-McArthur, Nancy 
McLellan, Laura Meth-
ven and Catherine Mac-
Donald 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 (07851 735590)

HIS EUCHARISTIC CHALLENGE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus challenges us to 
believe His mysteri-
ous statement: “The 

bread I will give is My 
flesh, for the life of the 
world” (Jn 6:51). A typi-
cal reaction to this chal-
lenge is to ask the ques-
tion: “How can He give 
us His flesh to eat?” (Jn 
6:52) Jesus does not di-
rectly answer this ques-
tion. Rather, He extends 
an even more puzzling 
challenge by repeat-
edly insisting that we eat 
His Flesh and drink His 
Blood (Jn 6:53-58). If we 
do this, He will raise us 
from the dead (Jn 6:53-
54), live in us and we in 
Him (Jn 6:56), and give 
us life forever (Jn 6:58). 
If we do not eat His Body 
and drink His Blood, we 
“have no life in” us (Jn 
6:53).

Then “many of His 
disciples remarked, ‘This 
sort of talk is hard to en-

dure! How can anyone 
take it seriously?’ “ (Jn 
6:60) “From this time 
on, many of His dis-
ciples broke away and 
would not remain in His 
company any longer” (Jn 
6:66). Nevertheless, Jesus 
continues to insist that we 
believe in and receive His 
Body and Blood.

Joshua challenged the 
people: “Decide today 
whom you will serve” 
(Jos 24:15). Jesus, the 
new Joshua (Jeshua), also 
challenges us to decide to-
day about living to receive 
His Body and Blood. Will 
we receive Him in repent-
ance, joy, and love? Will 
we receive Holy Com-
munion as often as pos-
sible and center our lives 
on the Eucharist? Jesus is 
challenging us. Our ac-
tions will speak louder 
than our words. Will we 
accept Jesus’ challenge?

Special Collection today 
in aid of the 

Mission Appeal 
to be given by Sister Ella 

on behalf of the 
Salesian Sisters

Contact our 
Vocations Director

for more details

Fr Michael Carrie
Diocesan Office, 

24-28, Lawside Rd
DD3 6XY, Dundee.
01382 225453

KERALA APPEAL
We have received a letter is from the Ma-

layali Community, people from the South 
Indian State Kerala, in Perth who are seek-
ing help to support all those who are suf-
fering because of the recent flood disaster 
in Kerala. You will all have heard the news 
of the torrential rain, flood and landslides. 
Their homeland is going through the worst 
disaster of the century. Unprecedented 
monsoon rain hit last week and have taken 
the lives of over 500 people. Millions have 
become homeless and are in rescue centres.

The post flood rehabilitation is the big-
gest challenge; it will take years to repair 
the damage. They are asking people all 
over the world to support the people of 
Kerala as they have lost everything. Pa-
rishioners in Perth whose families are of 
Kerala origin are worried about their dear 
ones back home. They ask that we may 
support them by any charity donations or 
by any fund raising. The Malayali Commu-
nity are thankful to parishioners for their 
prayers and support, and they ask for your 
generous response at this time, to do what 
is needed.
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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 św. 
Moniki. 

We wtorek 
– Wspomnienie św. 
Augustyna, biskupa i 
doktora Kościoła.

W środę 
– Wspomnienie 
Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela.

Sunday Reflection

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. 

Święta prawda

Sunday Mass

Monika urodziła się 
ok. 332 r. w Tagaście 
(północna Afryka), 
w rodzinie rzym-
skiej, ale głęboko 
c h r z e ś c i j a ń s k i e j . 
Jako młodą 
dziewczynę wydano 
ją za pogańskiego 
urzędnika, Patry-
cjusza, członka 
rady miejskiej w 
Tagaście. Małżeństwo 
nie było dobrane. 
Mąż miał charakter 
niezrównoważony i 
popędliwy. Monika 
jednak swoją dobrocią, 
łagodnością i troską 
umiała pozyskać 
jego serce, a nawet 
doprowadziła go do 
przyjęcia chrztu. W 
wieku 22 lat urodziła 
syna - Augustyna. 
W 371 r. zmarł mąż 
Moniki. Monika 
miała wówczas 39 
lat. Zaczął się dla niej 
okres 16 lat, pełen 
niepokoju i cierpień. 
Ich przyczyną był 
Augustyn. Zaczął on 
bowiem naśladować 
ojca, żył bardzo 
swobodnie. Zbolała 
matka nie opuszczała 
syna, ale szła za nim 
wszędzie, modlitwą 
i płaczem błagając 

dla niego u Boga o 
nawrócenie. Kiedy 
Augustyn udał się do 
Kartaginy dla objęcia 
w tym mieście kat-
edry wymowy, matka 
poszła za nim. Kiedy 
potajemnie udał się 
do Rzymu, a potem 
do Mediolanu, by 
zetknąć się z najwybit-
niejszymi mówcami 
swojej epoki, Monika 
odnalazła syna. Pew-
ien biskup na widok 
jej łez, kiedy wyznała 
mu ich przyczynę, 
zawołał: “Matko, 
jestem pewien, że syn 
tylu łez musi powrócić 
do Boga”. To były 
prorocze słowa. Au-
gustyn pod wpływem 
kazań św. Ambrożego 
w Mediolanie przyjął 
chrzest i rozpoczął 
zupełnie nowe życie 
(387). Szczęśliwa mat-
ka spełniła misję swo-
jego życia. Mogła już 
odejść po nagrodę do 
Pana. Kiedy wybierała 
się do rodzinnej Ta-
gasty, zachorowała na 
febrę i po kilku dni-
ach zmarła w Ostii w 
387 r. Św. Monika jest 
patronką matek oraz 
wdów.

Święta Monika

Wolał utracić 
fałszywych uczniów, niż 
zmienić choćby jeden 
akcent w swej wypow-
iedzi. Bardziej Mu 
zależało na prawdzie niż 
na popularności. Nikogo 
na siłę nie zatrzymywał. 
Postać Jezusa odsłania 
się nam w tym frag-
mencie w całej swej 
bezkompromisowości. 
Nie złagodził swych 
wypowiedzi nawet 
po zgorszeniu, jakie 
wywołał, gdy swoje 
Ciało i Krew zdefiniował 
jako pokarm do jedzenia. 
Człowiek potrafi skłamać, 
by nie utracić drugiego 
człowieka, Bóg nie zmie-
nia nawet jednej litery w 
słowach prawdy, nawet 
gdyby z tego powodu 
opuścili Go ci, których 
umiłował. Bogatemu 
młodzieńcowi, który 
zachowywał wszystkie 
przykazania, ale szko-
da mu było wyrzec się 
bogactw, nie złagodził 
wymagań i nie ułatwił 
stopniowego oswajania 
się z ubóstwem, mimo 
tego, że spoglądał na 
niego z miłością. Był 
miłosierny, współczujący, 
wyrozumiały, ale 
nieustępliwy, gdy 

chodziło o prawdę. 
Nawet swojego ziem-
skiego życia nie cenił 
sobie tak jak prawdy. 
Gdy Kajfasz zapytał Go, 
czy jest Synem Bożym, 
wolał stracić życie, niż 
choćby jedno słowo ująć 
z prawdy swej odpowied-
zi. W Synu Bożym nie ma 
wahania, nie ma nawet 
pokusy czy najmniejszej 
wątpliwości, gdy mówi 
prawdę. Stracić wszystko 
i wszystkich, byleby nie 
prawdę – to pragnienie 
zapewne fascynująco 
przebiegało przez umysły 
Jego prawdziwych uc-
zniów. Ale i oni, choć 
pozostali przy Nim, nie 
zapłacili najwyższej ceny 
za prawdę przyznania się 
do Jezusa, gdy uciekali 
z Getsemani! Prawdą 
jest Boże słowo, prawdą 
jest sam Syn Boży. W 
Jezusie Chrystusie praw-
da była Nim samym, 
w nas prawda jest, co 
najwyżej, pragnieniem, 
bo już radość z tego, że 
się jest prawdomównym, 
staje się z minuty na 
minutę nieszczerością. 
Przecież dopóki wiemy, 
że jesteśmy kłamcami, 
mamy kontakt z prawdą. 
Wystarczy jednak 
być dumnym ze swej 
prawdomówności, by 
przestać się podobać Bogu 
z powodu wyniosłości. 
Faryzeusz był prawdzi-
wy, gdy mówił o sobie, 
że trzy razy pości i daje 
jałmużnę oraz ofiary, 
wymieniając przed oblic-
zem Boga wszystkie swe 
zasługi. Ale ponieważ 
czerpał z tego dumną 
radość, wynoszącą go 
ponad skręconego ze ws-
tydu celnika, nie znalazł 
upodobania w oczach 
Boga. Bywa ktoś gorszy 
niż niegodziwy grzesznik. 
To wynoszący się ponad 
niego człowiek praw-
domówny! Najprawdzi-
wsze w człowieku 
jest mgnienie skruchy. 
Łatwiej jednak o skrusze 
pisać, niż ją przeżyć 
na ułamek sekundy. 

Wymyślamy różne 
wykręty, by nie odsłonić 
się w całej fałszywości. 
Najłatwiej się oszuku-
jemy, gdy innym zarzuca-
my fałsz. Czytamy o mod-
litwie, zamiast się modlić. 
Piszemy o prawdzie, 
byleby tylko uniknąć jej 
policzków. Gorszymy 
się, jak owi uczniowie, 
Boskimi wyrokami, by 
nadać swej duszy grymas 
miłosierniejszych niż 
Bóg. Rozmawiamy o 
Bogu, byleby tylko nie 
z Nim. Demaskujemy 
czyjeś grzechy, by swoje 
ukryć. Gorszymy się, by 
ukryć pożądanie, albo 
oskarżamy innych o 
głupotę, by uzyskać odc-
zucie bycia mądrymi. 
Żyjemy zbyt krótko, by 
stać się sobą, i zbyt długo, 
by pozbyć się udawania.

Liturgia 
dziecięca

Rozpoczynając nowy 
rok szkolny i katechetyc-
zny 2018/19 zapraszam 
wszystkie dzieci na ich 
Msze św. połączone 
z liturgią dla dzieci w 
każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Najbliższa 
Msza św. dla dzieci 
będzie 2 września 2018 r. 
o godz. 5pm. Do zobac-
zenia!!!

Rodzice Dzieci 
Pierwszokomunijnych

Rodziców dzieci 
przygotowujących się 
do Pierwszej Spowiedzi 
i Komunii św. w klasie 
polskiej zapraszam na 
spotkanie 29 sierpnia 
2018 r. o godz. 7pm. 
Spotkanie odbędzie się w 
holu parafialnym. 

Spowiedź dzieci
Zachęcam rodziców, 

aby dopilnowali by dzie-
ci rozpoczynające nowy 
rok szkolny przystąpiły 
również do Sakramentu 
Spowiedzi św. jako pr-
zygotowanie do nowego 
roku szkolno-katechetyc-
znego. Spowiedź można 
odbyć w każdą niedzielę 
od godz. 4:15pm przed 
Mszą św. Niech ta du-
chowa odnowa ich serca 
będzie pomocą w zdo-
bywaniu wiedzy i ich 
wzroście duchowym 
o który rodzice mają 
obowiązek dbać. 

Humor na 
niedzielę

Mama pyta Jasia - Jasiu 
czemu na spód hulajnogi 
przykleiłeś sobie zdjęcie 
polskich piłkarzy? Ja-
siu odpowiada - Dlatego 
że będę mógł jechać po 
reprezentacji Polski nie 
używając słów.



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1504.49; Votive Can-
dles - £102.26; Papers 
£32.90; SCIAF - £10 and 
Bishop’s Mensal Fund - 
£ 712.5.

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 

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.

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.

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 

Hall rescheduled to 
7pm, Thursday 19th 

April - existing tickets 
still valid.

Family 
Conference

Celebrate Scotland 
invite you to the 2018 
Catholic Family Confer-
ence at St Ninian’s High 
School, Giffnock on Sat-
urday 8th - Sunday 9th 
September.

This year’s theme is 
‘See, I am doing a new 
thing’ - for more details 
or to book a place please 
see www.celebrateconfer-
ence.com  or phone Fr 
Farrell 07793 370910.

Union of 
Catholic Mothers

Diocesan UCM Open-
ing Mass 7pm, Tuesday 
28th August in St John’s 
with Bishop Stephen 
Robson followed with 
refreshments. All wel-
come.

Lunch Club
Our Lunch Club con-

tinues on Mondays - at 
12noon. Come along for 
a soup and a roll - just £2.

Extra-Ordinary 
Eucharistic 
Ministers’ and 
Readers’ Rota

The new Rota is now 
available in the Sacristy 
and can be picked up af-
ter Mass.

Childrens’ 
Liturgy Rota

The new Rota is now 
available at the back of 
the church. Lourdes ACROSS 

- open evening
Come and find out 

about the work of 
ACROSS which pro-
vides Jumbulances to 
take pilgrims to Lourdes. 
The Open Evening will 
take place in the Pasto-
ral Centre, Dundee on 
Thursday 6th September 
2018 at 7pm. All wel-
come. For more informa-
tion contact Pauline Veal 
or Margaret Park Tel. 
01382 668957. Thank 
you.

2018 Annual 
Pilgrimage for 
the Beatification 
of the Venerable 
Margaret Sinclair 

The 2018 Annual Pil-
grimage to pray for the 
Beatification of the Ven-
erable Margaret Sinclair 
will take place on Sunday 
9th September from 2pm 
to 6pm at St Patrick’s 
Church, Cowgate, Edin-
burgh. 2pm – Opening; 
3pm – Film: The Story of 
Margaret Sinclair, Serv-
ant of God; 4.30pm – 
Holy Mass. Refreshments 
available. All invited.

Italian classes
Please note that week-

ly Italian classes take 
place on Saturdays from 
4.15pm in the Church 
Hall - all welcome - be-
ginners to native speak-
ers.

In 1872 the first group 
of the Daughters of Mary 
Help of Christians (Sale-
sian Sisters) made their 
profession in the Con-
gregation founded by 
St. John Bosco and St. 
Mary Mazzarello. Both 
founders shared a dream 
to work for the good of 
young people and lead 
them to God.

Don Bosco wanted the 
Sisters to be a living sign 
of his gratitude to God for 
all that he had led him to 
be and do in his life. Our 
Lady continues to guide 
her Sisters today.

Mary Mazzarello of-
fered opportunities to the 
young girls of her home 
village, a sewing work-
shop, boarding school, 
religion classes and a 
home... all this offered 
with the desire to bring 
these young girls to the 
happiness of knowing Je-
sus.

Today the Sisters num-
ber 13,500, and are pre-
sent  in 93 countries in the 
world; still with the same 
love and enthusiasm for 

young people which was 
so strong in the first Sis-
ters in the little village of 
Mornese, where we were 
founded in 1872.

By their lives the Sisters 
witness the words of Je-
sus, “Whatever you do to 
the least of my people, you 
do to me.” St. Mary Maz-
zarello said, “Joy is the 
sign of a heart that loves 
the Lord!” Her Sisters 
live by this motto today.

What do they do?
St Mary Mazzarello felt 

that Our Lady had en-
trusted the young women 
of her village to her so she 
was creative in her minis-
try.

Following in the foot-
steps of St John Bosco and 
St Mary Mazzarello  the 
Salesian Sisters continue 
to creatively minister to 
young people today in: 
Retreat work, Parishes, 
Schools, Pastoral care, 
Chaplaincy; Opportuni-
ties for voluntary work lo-
cally and abroad and for 
Prayer.

Who are the 
Salesian Sisters?

30th Anniversary 

Concert
of 

St John’s Church Choir

 7.30pm, Sunday
30th September

Tickets £5 in support 
of the Keep In Touch Group 
to aid their work in the Church 

The tickets will be numbered 
and will also be a raffle ticket
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The world is not something in-
different, raw material to be uti-
lized simply as we see fit. Rath-
er, it is part of God’s good plan, 

in which all of us are called to 
be sons and daughters in the 
one Son of God, Jesus Christ

Pope Benedict XVI, 
Sacramentum Caritatis, para 92

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.

BISHOPS’ CONFERENCE OF SCOTLAND

National Pilgrimage to the Shrine of 
Our Lady of Lourdes at Carfin 2018

In honour of 
St John Ogilvie
3pm, Sunday 
2nd September

Principal Celebrant
Archbishop Tartaglia

Homilist
Bishop Stephen Robson

Hospital Cards
We have placed  ‘Hos-

pital Cards’, with a pen, 
on a table at the back of 
the church. If you know 
of any parishioner in hos-
pital who would appreci-
ate a visit from the clergy 
please complete a card 
and hand it to the Pass 
Keepers.  They will give 
the cards to the priest at 
the end of Mass.

FUNDRAISING?
REMEMBER US..

Scottish 
Catholic 
International 
Aid Fund
19 Park Circus, 
Glasgow. G3 8BE
0141 3545555 
or sciaf@sciaf.org.uk


