
Welcome 
to our 
visitors

Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810   @StJohnRCPerth                        www.dunkelddiocese.org.uk   

22nd Sunday of Ordinary Time
Year B

2nd September 2018

“Their heart is far from Me.” —Mark 7:6

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

on Tuesdays

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 The just will live 
 in the presence of the Lord.

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 Mary 
O’Sullivan, Tom Mul-
downey, Peter Chapman, 
Laura Methven, Bernard 
Duffy and Maria Taylor 
and for all whose anni-
versaries 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)

THE KING OF HEARTS

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The human heart is:
•     tortuous, twisted, 

deceitful (Jer 17:9),
•     beyond repair (Jer 

17:9),
•     in a state of 

psychological de-
nial about its fallen 
condition (see Jer 
7:8-9),

•     the source of 
good and evil (see 
Lk 6:45; Mk 7:21), 
and

•     far away from 
God (Mk 7:6), 
when we have the 
wrong priorities (Lk 
12:34). 
If, by God’s grace 

and the various “stress 
tests” of life, we real-
ize that we need new 
hearts (see Ez 36:26), 
we have nowhere to 

turn but to the Sacred 
Heart of Jesus. He will 
give us new hearts 
by giving us new life 
through the waters of 
Baptism. If our new 
hearts have been de-
filed by our sins, Jesus 
will purify our hearts 
by forgiving us, espe-
cially in the Sacrament 
of Reconciliation. 
Also, if our new hearts 
have been broken by 
the sins committed 
against us, He will heal 
our hearts by giving us 
His power to forgive.

Sacred Heart of Je-
sus, have mercy on 
us. Immaculate Heart 
of Mary, pray for us. 
Sacred Heart of Jesus, 
make our hearts like 
Yours (see Mt 11:29).

Contact our 
Vocations Director

for more details

Fr Michael Carrie
Diocesan Office, 

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

Fr Bodgan, Deacon Kryz and Deacon Len, the 
Parish Pastoral Council and all the parishion-
ers thank Mgr Martin for his service here at 
St John’s over these last three years. We thank 
him for his contribution to the life of our parish 
and we wish him every blessing in his private 
and pastoral life as he sets off to his new par-
ish, serving the St Fillan’s, Newport-on-Tay and 
Our Lady, Star of the Sea, Tayport. We call upon 
Mary, Mother of Priests, to be a faithful advocate 
for him in his ministry to the Kingdom of Christ.

During the coming week we welcome Can-
on Steven Mulholland, who comes to us from 
Dundee. Surrounding him with our prayers, we 
wish him many strengths and favours for every 
day of his ministry, for which we beg the inter-
cession of St John the Baptist. Let Canon Steven 
continue the beautiful and sacrificial service of his 
predecessors. God Bless!
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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. 
Grzegorza Wielkiego, 
papieża i doktora 
Kościoła. 

W sobotę 
– Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi 
Panny. 

Sunday Reflection

Spowiedź i 
Msza św.

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

Zanieczyszczenie serca W dniu dzisiejszym 
żegnamy naszego do-
tychczasowego Probo-
szcza w Parafii św. Jana 
Chrzciciela, Monsin-
iora Martina Drysdale i 
dziękujemy mu za jego 
wkład w życie naszej par-
afii i polskiej wspólnoty 
na przestrzeni tych prawie 
trzech lat. Wyrażając 
naszą wdzięczność życzy 
mu wielu Bożych łask 
w jego życiu prywat-
nym i duszpasterskim 
w nowym miejscu w 
Newport. Niech Matka 
Kapłanów będzie mu 
wierną orędowniczką w 
jego posłudze na rzecz 

Królestwa Chrystu-
sowego. Tym samym 
pragniemy powitać nową 
„Głowę” naszej par-
afii Księdza Kanonika 
Stevena P. Mulholland, 
który przychodzi do nas 
z Dundee. Otaczając 
go naszymi modlitwa-
mi, życzymy mu wielu 
sił i łask potrzebnych 
na każdy dzień jego 
posługi od Chrystusa 
Najwyższego Kapłana 
wypraszanych przez 
wstawiennictwo św. Jana 
Chrzciciela. Niech dalej 
kontynuuje piękną i ofi-
arna służbę swoich poprz-
edników. Szczęść Boże!

Pożegnanie i Powitanie

Dla chrześcijan 
najważniejsze jest pr-
zykazanie miłości. Nato-
miast jeśli ktoś skrupulat-
nie przestrzega wszelkich 
praw, nie przepajając ich 
miłością, jest daleki od 
prawdziwej pobożności. 
Jest to pobożność pozo-
rowana, na pokaz, która 
prowadzi do zakłamania 
osobowości. Nie do-
puszcza do siebie, że 
niestety najbardziej 
oszukuje nie innych, 
ale  siebie samego. 
Przy takiej postawie 
człowiek nigdy nie 
spotka się z Bogiem. To 
do takich ludzi odnoszą 
się słowa Jezusa ski-
erowane do faryzeuszy 
o grobach pobielanych, 
które na zewnątrz są 
piękne, a w środku 
pełne nieczystości. Skr-
zywienie, które Jezus 
wytykał niektórym fa-
ryzeuszom, polegające 
na przywiązywaniu 
nadmiernej wagi do 
czystości zewnętrznej 
zamiast czystości serca, 
powtarza się także dziś. 
Martwimy się bardziej 
zanieczyszczeniem at-

mosfery, wody, dziurą 
ozonową, tymczasem 
wokół zanieczyszcze-
nia serca panuje cisza. 
Kto na przykład zastan-
awia się nad zaniec-
zyszczeniem prawdy za 
sprawą przekręcania in-
formacji? Czy my, bard-
zo uważający na to, co 
wchodzi do naszych ust 
(produkty świeże, a nie 
przeterminowane), ale 
nie przykładając wagi do 
tego, co z nich wychodzi 
(słowa raniące, agresy-
wne), nie zasługujemy 
na naganę Chrystusa: 
„Obłudnicy!”? Każdy 
z nas wie doskonale, 
że należy przestrzegać 
przykazań. Tylko prawy 
człowiek zamieszka w 
domu Pańskim. Bóg 
nie zmusza człowieka 
do niczego, ale wska-
zuje mu, że tylko wtedy, 
gdy będzie żył według 
przykazań, osiągnie życie 
wieczne. Czy jednak 
człowiek tak do końca 
jest odpowiedzialny za 
swoje postępowanie, 
czy właściwie kor-
zysta z wolności danej 
przez Stwórcę? Tylko 
wolny wybór pozwala 
otwierać się na działanie 
łaski Bożej. Każdy 
z nas obiera w życiu 
pewien „kurs”, system 
wartości, według których 
postępuje, precyzuje cel 
życia. Św. Jan Paweł II w 
czasie IV pielgrzymki do 
Ojczyzny w 1991 roku 
mówił w Koszalinie: 
„Dekalog, ten moralny 
fundament, jest od Boga 
i jest dla człowieka, dla 
jego dobra prawdziwe-
go. Jeśli człowiek burzy 
ten fundament, szkodzi 
sobie: burzy ład życia 
i współżycia ludzkiego 
w każdym wymiarze... 
Bez Boga pozostają ru-
iny moralności”. Dzisiaj 
niemal na każdym kroku 
widać zacieranie się 
granic między dobrem a 

złem. Widząc to, co dzie-
je się na świecie, wielu 
mówi: Nie warto być do-
brym, nie opłaca się być 
sprawiedliwym! Przecież 
ludzie kombinują, 
oszukują, żyją tak, jak-
by Boga nie było i mają 
się całkiem dobrze. Oni 
nie za często narzekają. 
Przeciwnie, narzekają 
ci, którzy żyją uczciwie, 
przestrzegając przykazań 
Bożych i kościelnych. 
Człowiek chce nieki-
edy dostosować prawo 
do sytuacji życiowej, 
w jakiej się znajduje. 
Bóg nie żąda rzeczy 
niemożliwych, rzeczy nie 
do wykonania. On mówi, 
abyśmy żyli według Jego 
przykazań, świadczyli 
o tym swoją postawą. 
Warto więc wsłuchać 
się i przemyśleć dziś 
na nowo pouczenie 
Apostoła Jakuba: „Pr-
zyjmijcie w duchu 
łagodności zaszczepi-
one w was słowo, które 
ma moc zbawić dusze 
wasze. Wprowadzajcie 
zaś w czyn, a nie bądźcie 
tylko słuchaczami 
oszukującymi samych 
siebie”.

Spowiedź dzieci
Zachęcam rodziców, 

aby dopilnowali by dzie-
ci rozpoczynając nowy 
rok szkolny przystąpiły 
również do Sakramentu 
Spowiedzi św. jako pr-
zygotowanie do nowego 
roku szkolno-kateche-
tycznego. Spowiedź 
można odbywać w 
każdą niedzielę od godz. 
4.15pm przed Mszą 
św. Niech ta duchowa 
odnowa ich serca będzie 
pomocą w zdobywaniu 
wiedzy i ich wzroście du-
chowym o który rodzice 
mają obowiązek dbać. 

Liturgia 
dziecięca

W każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca jest liturgia Mszy 
św. dla dzieci. Najbliższa 
Msza św. dla dzieci będzie 7 
października 2018 r. o godz. 
5pm. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

Pismo Święte nigdzie 
nie wspomina o narodz-
inach Maryi. Tradycja 
jednak przekazuje, że Jej 
rodzicami byli św. Anna 
i św. Joachim. Byli oni 
pobożnymi Żydami. 
Mimo sędziwego wieku 
nie mieli dziecka. W tam-
tych czasach uważane to 
było za karę za grzechy 
przodków. Dlatego Anna 
i Joachim gorliwie pros-
ili Boga o dziecko. Bóg 
wysłuchał ich próśb i w 
nagrodę za pokładaną w 
Nim bezgraniczną ufność 
sprawił, że Anna urodziła 
córkę, Maryję. Pierwsze 
wzmianki o liturgicznym 
obchodzie narodzin Maryi 
pochodzą z VI w. Święto 
powstało prawdopodobnie 
w Syrii, gdy po Soborze 
Efeskim kult maryjny w 
Kościele przybrał zdecy-
dowanie na sile. Wprow-
adzenie tego święta pr-
zypisuje się papieżowi 
św. Sergiuszowi I w 688 
r. W Rzymie gromadzono 
się w dniu tego święta 
w kościele św. Adriana, 
który był przerobiony z 
dawnej sali senatu rzym-
skiego, po czym w uroc-
zystej procesji udawali 
się wszyscy z zapalonymi 
świecami do bazyliki 
Matki Bożej Większej. W 
Polsce święto Narodze-

nia Najświętszej Maryi 
Panny ma także nazwę 
Matki Bożej Siewnej. 
Był bowiem dawny zw-
yczaj, że dopiero po tym 
święcie i uprzątnięciu pól 
zaczynano orkę i siew. 
Lud chciał najpierw, 
aby rzucone w ziemię 
ziarno pobłogosławiła 
Boża Rodzicielka. Do 
ziarna siewnego miesza-
no ziarno wyłuskane z 
kłosów, które były wraz 
z kwiatami i ziołami 
poświęcane w uroczystość 
Wniebowzięcia Matki 
Bożej, by uprosić so-
bie dobry urodzaj. W 
święto Matki Bożej 
Siewnej urządzano także 
dożynki. Dzisiejsze 
święto przypomina nam, 
że Maryja była zwykłym 
człowiekiem. Choć za-
chowana od zepsucia 
grzechu, przez całe życie 
posiadała wolną wolę, nie 
była do niczego zdeter-
minowana. Tak jak każdy 
z nas miała swoich rod-
ziców, rosła, bawiła się, 
pomagała w prowadze-
niu domu, miała swoich 
znajomych i krewnych. 
Dopiero Jej zaufanie, 
posłuszeństwo i pełna 
zawierzenia odpowiedź 
na Boży głos sprawiły, że 
“będą Ją chwalić wszyst-
kie pokolenia”.

Święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1600.95; Votive Can-
dles - £82.42; Papers £8; 
Shop - £30 and the Mis-
sion Appeal - £1198.27.

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

Tuesday 4th. Mass be-
gins at 7pm followed by 
Business meeting with 
cheese and biscuits. All 
members and any new 
members very welcome 
to come along and see 
what we have planned 
for the new session.

Lunch Club
Our Lunch Club con-

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

Childrens’ 
Liturgy

Children’s Liturgy 
takes place during the 
9am Mass on Sundays.

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.

30th Anniversary 
of

St John’s Church Choir 

Concert
 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

Tickets available from choir members, 
KIT Group or Parish Shop

Society of 
St Vincent 
de Paul

Through the support of 
our weekly box collec-
tion, this week we have 
sent £1,000 to the Kerala 
Disaster Appeal in rec-
ognition of some of our 
parishioners’ links with 
the area.

Our Conference is 
twinned with an SVP 
Conference in the Ker-
ala area. We have also 
responded to an appeal 
following an earthquake 
on the island of Lombok 
in Indonesia.  A similar 
amount has been sent via 
SVP Scotland.

This response is only 
possible through the gen-
erous weekly contribu-
tions of our parishioners 
in St John’s and St Mary 
Magdalene’s. Your sup-
port is much appreciated.

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.
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“The deeds you do may be the 
only sermon some persons will 
hear today.”

Saint Francis of Assisi

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.

FUNDRAISING?
REMEMBER US..

Scottish 
Catholic 
Inter-
national 
Aid Fund

19 Park Circus, 
Glasgow. G3 8BE

Monday 10th September
7pm-8.30pm, 
Blend Coffee Lounge, Perth

KERALA APPEAL
We have received a letter from the Malayali Community, 

people from the South Indian State Kerala, in Perth who are 
seeking help to support all those who are suffering 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 biggest 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. Parishioners 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 Community are thankful 
to parishioners for their prayers and support, and they ask for 
your generous response at this time, to do what is needed.


