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23rd Sunday of Ordinary Time
Year B

9th September 2018

“Then will the eyes of the blind be opened, the ears of the deaf be cleared.” —Isaiah 35:5

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

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 I will walk in the presence 
 of the Lord, 
 in the land of the living.

Gospel Acclamation 
 I am the Way, the Truth and the Life,  
 says the Lord; 
 no one can come to the Father 
 except through me.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of 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. Steven Canon Mulholland MA STL, 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 GRANDEST OPENING

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus emitted a 
groan and said: “ 
‘Ephphatha!’ (that is, 
‘Be opened!’)” (Mk 
7:34) Through this 
prayer, Jesus opened 
the ears and mouth of 
“a deaf man who had 
a speech impediment” 
(Mk 7:32). Yet there 
are greater and grander 
openings than these.

At the end of the Old 
Testament, the Lord 
promised that when 
we obeyed Him by 
tithing, He would open 
for us “the floodgates 
of heaven, to pour 
down blessing upon 
[us] without measure” 
(Mal 3:10). Yet there 
are greater and grander 
openings.

The grandest open-
ing is to open “the door 

of faith” (Acts 14:27), 
that is, to open our 
hardened hearts (see 2 
Cor 6:13). In this way, 
the “door to heaven” is 
opened for us (Rv 4:1).

We speak of an open 
mind, open enroll-
ment, open arteries, 
the open man, open 
bowling, open bar, 
etc. The word “open” 
is at the entrances of 
hundreds of thousands 
of businesses. Yet all 
these openings mean 
nothing unless we 
have hearts open to 
the Lord. If you open 
your heart when Jesus 
says “Ephphatha!”, He 
will open the gates of 
heaven when you say: 
“Ephphatha!”

Fr Michael Carrie
Diocesan Office, 

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

Vocations 
Mass

7pm, Thursday 
13th September

St Andrew’s Cathedral
150 Nethergate, Dundee

Celebrant - Bishop Stephen Robson
Preacher - Fr Andrew Marshall
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

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

W czwartek 
– Wspomnienie św. 
Jana Chryzostoma, 
biskupa i doktora 
Kościoła. 

W piątek 
– Święto 
Podwyższenia Krzyża 
św.. 

W sobotę 
– Wspomnienie 
Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej. 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. 

„Sól, która traci smak…” 
O katoliku czasów współczesnych” 

Z wielką radością prag-
niemy powitać nowego 
Proboszcza 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!

Powitanie nowego Proboszcza

Stworzyliśmy so-
bie wiarę na nasz obraz 
i podobieństwo – wiarę 
wygodną i przytulną. Nie 
za gorliwą (bo to fanatyzm) 
i nie zbytnio zdecydowaną 
(żeby nie wykluczać). Wi-
ara letnia i nijaka, milusia 
i puszysta, w sam raz na 
niedzielne przedpołudnie, 
pomiędzy śniadaniem 
i wyjściem na zakupy. 
Przez godzinę w tygod-
niu nabożnie klęczymy w 
kościele, ale to nam nie 
przeszkadza poniewierać 
Boga grzechem przez 
resztę czasu. Ta wiara 
jest nam potrzebna ty-
lko po to, aby podeprzeć 
nasze własne ego, aby się 
dowartościować i poczuć, 
że jesteśmy porządnymi 
ludźmi. „Dzięki ci Panie, 
że nie jestem jak ten cel-
nik”. Wiara – garnitur, ubi-
erany tylko od święta. 
Zbudowaliśmy sobie pom-
nik własnego egoizmu pod 
płaszczykiem religijności. 
Jesteśmy faryzeuszami XXI 
wieku. Ale po co komu 
taka wiara? Po co wiara, 
która nie jest w stanie nic-
zego zmienić, od której nic 
nie zależy i która na nic 
nie ma wpływu? Spójrzmy 

prawdzie w oczy: nikomu 
nie potrzebna jest wiara, 
która nic nie kosztuje i nie 
rzuca wyzwań. Jak wielu 
jest wśród nas ludzi, którzy 
głoszą opinie typu „wierzę 
w Boga, a nie w księży”? 
Ale tak naprawdę mamy 
takich kapłanów, jacy sami 
jesteśmy. Często z nostalgią 
wspominamy księży, którzy 
odważnie gromili z ambony 
grzechy swej owczarni, 
gdzież oni są teraz? Dos-
tosowali się do naszych 
oczekiwań. Nie straszą 
piekłem, bo to takie niepr-
zyjemne i psuje nam dobre 
samopoczucie. Nie stawiają 
wymagań, bo nie życzymy 
sobie, by ktokolwiek je 
nam stawiał. Nie staramy 
się pogłębiać naszej wiary, 
bo nie widzimy wokół 
nikogo, kto by nas do tego 
zmobilizował. W naszych 
czasach pełnych konsumpc-
jonizmu bardzo staniał duch 
ofiary i wyrzeczenia. Czy w 
imię Chrystusa bylibyśmy 
gotowi poświęcić już 
nawet nie życie i zdrowie, 
ale choćby wygodne wc-
zasy albo samochód? „Ale 
przecież chodzi o co innego, 
Chrystus nie żąda o nas tak-
ich ofiar”. A co jeśli zażąda? 
Czy bylibyśmy gotowi 
zrezygnować z pracy, która 
działa na szkodę religii? 
Albo chociaż z zakupów u 
firm, które jawnie wspierają 
bluźnierstwa. I w ten 
sposób krok za krokiem re-
ligia schodzi na margines 
naszych zainteresowań. W 
hierarchii naszych dążeń 
zajmuje bardzo odległe 
miejsce. Idąc na kolejne 
ustępstwa uciszamy własne 
sumienie. Osiągamy stadi-
um, w którym religijność nie 
jest słuszna albo niesłuszna 
– jest po prostu nieważna. 
Pomimo tego wszyst-
kiego lubimy krzyczeć 
„Wielka Polska Katolicka” 
(czasem po kilku głębszych, 
wracając z hucznej zabawy 
– oczywiście w „piąteczek”) 
i patrzymy z góry na 
zlewaczałą Europę jako 
synowie Polski – ostoi ka-
tolickiej Europy. W Polsce 
mamy od 10 do 15% kato-

lików. Tych którzy uważają 
się za wierzących, pomimo 
że nie praktykują, nie ma 
sensu brać w rachubę. W 
skali kontynentu to i tak 
dużo. U nas nie rozwiązuje 
się zgromadzeń zakon-
nych z braku powołań i nie 
wyburza się kościołów z br-
aku wiernych, ale niech nas 
to nie uspokaja: dojdzie i do 
tego. Wcale nie jesteśmy 
odporni na negatywne zmi-
any, które mają miejsce 
we Francji czy w Niemc-
zech. Jesteśmy po prostu 
zapóźnieni w stosunku do 
tych krajów o 40 – 50 lat – 
niezłomni pasterze pokroju 
księdza kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przygotowa-
li nas na złe czasy najlepiej 
jak mogli. Jednak statystyki 
praktyk religijnych od 30 
lat nieustannie spadają. Nie 
dajmy się zmylić chwilowe-
mu odbiciu związanemu z 
nagromadzeniem imprez 
religijnych w ciągu roku. 
„Co by nie zrobił i tak jest 
coraz gorzej i coraz mniej 
ludzi chodzi do Kościoła, to 
nieuniknione” – taką opinię 
wyraża nie jeden z probo-
szczów przy okazji odwied-
zin kolędowych. Nikogo nie 
przekonamy do prawdy, w 
którą sami nie wierzymy, 
a działania, w których sens 
nikt nie wierzy, nie odniosą 
sukcesu – tu chyba leży pr-
zyczyna osłabienia wiary 
w Polsce i na emigracji. 
Wielu kapłanów (księży? 
biskupów? arcybiskupów?) 
straciło przekonanie o wadze 
swej misji i dlatego starają 
się „ubogacać eucharystię”, 
„iść z duchem czasu”, 
„kierować duszpasterskim 
rozeznaniem”, „działać w 
duchu ekumenizmu i dia-
logu”. Wielu z nich już nie 
głosi bezkompromisowej 
prawdy o zbawieniu op-
portune et importune, lecz 
pogodzeni z sekularyzacją 
społeczeństwa wiją so-
bie ciepłe gniazdka w 
swoich parafiach. I co taka 
współczesna wiara ma do 
zaoferowania przeciętnemu 
młodemu człowiekowi? 
(cdn.)

Spowiedź dzieci
Zachęcam rodziców, 

aby dopilnowali by dzie-
ci rozpoczynając nowy 
rok szkolny przystąpiły 
również do Sakramentu 
Spowiedzi św. jako przy-
gotowanie do nowego roku 
szkolno-katechetycznego. 
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 duchow-
ym 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!

Kiedy w roku 70 Jero-
zolima została zdobyta i 
zburzona przez Rzymian, 
rozpoczęły się wiel-
kie prześladowania re-
ligii Chrystusa, trwające 
prawie 300 lat. Dopiero po 
ustaniu tych prześladowań 
matka cesarza rzymskiego 
Konstantyna, św. Helena, 
kazała szukać Krzyża, na 
którym umarł Pan Jezus. 
Po długich poszukiwani-
ach Krzyż odnaleziono. 
Na tę pamiątkę obchod-
zono co roku 13 września 
uroczystość Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Później 
przeniesiono to święto na 
14 września, ponieważ 
tego dnia wypada roc-
znica wystawienia relikwii 
Krzyża na widok pub-
liczny, a więc pierwszej 
adoracji Krzyża. Kościół 
w Krzyżu Jezusa widział 
zawsze ołtarz, na którym 
Syn Boży dokonał zbawie-
nia świata. Dlatego każda 
jego cząstka, tak obficie 
zroszona Jego Najświętszą 
Krwią, doznawała zaw-
sze szczególnej czci. 
O ukrzyżowaniu Pana 
Jezusa piszą wszy-
scy Ewangeliści. Co 
więcej, podają bardzo 
szczegółowe okoliczności 
tego wydarzenia. Według 
świadectwa Ewange-
listów Pan Jezus został 

ukrzyżowany około godz-
iny 12, a umarł o godzinie 
15. Jego pogrzeb odbył 
się ok. godziny 17. Ku 
czci Krzyża Świętego 
wzniesiono mnóstwo 
kościołów. W samej 
Polsce jest ich ponad 
100. Istnieje również 
kilka rodzin zakonnych - 
męskich i żeńskich - pod 
nazwą Świętego Krzyża. 
Na czele czcicieli Krzyża 
stoi św. Paweł Apostoł. 
Krzyż Chrystusa czci 
się także czyniąc znak 
krzyża. Początkowo 
czyniono krzyż nad 
przedmiotami, kreśląc go 
dłonią. Miał on być wyz-
naniem wiary, chronić od 
nieszczęść, sprowadzać 
Boże błogosławieństwo. 
Zwyczaj ten sięga 
pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Był on 
traktowany jako credo 
katolickie, streszczenie 
najważniejszych prawd 
wiary. Dzisiejsze święto 
przypomina nam wiel-
kie znaczenie krzyża jako 
symbolu chrześcijaństwa 
i uświadamia, że nie 
możemy go traktować 
jedynie jako elementu de-
koracji naszego mieszka-
nia, miejsca pracy czy jed-
nego z wielu elementów 
naszego codziennego 
stroju.

Święto Podwyższenia 
Krzyża św.



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1603.76; Votive Can-
dles - £85.33; Papers 
£8.90; Shop - £38.78- 
SCIAF - £60 and Hall 
Rent - £60.

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.

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.

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 Sun-
day 9th September from 
2pm to 6pm at St Pat-
rick’s Church, Cowgate, 
Edinburgh. 

2pm – Opening; 3pm – 
Film: The Story of Mar-
garet Sinclair, Servant 
of God; 4.30pm – Holy 
Mass. 

Refreshments avail-
able.  All invited.

Italian classes
Please note that week-

ly Italian classes take 
place on Saturdays from 
4.15pm in the Church 
Hall, all welcome, begin-
ners to native speakers.

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 parish’s weekly 
SVdP box collection, 
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.
Thank you. Open Doors

St John’s Church is 
taking part in Perth and 
Kinross Heritage Trust’s 
Open Doors event.

We are looking for vol-
unteers from the parish 
to staff the church and 
welcome visitors on Sat-
urday 29th and Sunday 
30th September, from 
12-5pm.

If you would like to 
help please add your 
name to the list at the 
back of the church.

Mass for 
the Sick

Mass for the Sick will 
be celebrated next Satur-
day, 15th September at 
10am followed by teas in 
the Hall. All welcome.

Italian 
Association

The next meeting will 
take place on Saturday 
29th September, at 1pm 
in the Church Hall, fol-
lowed by Holy Mass 
in Italian at 2pm in the 
Church.

Dunkeld News
Copies of the new 

edition of the bishop’s 
newsletter will be avail-
able next Sunday. Please 
take copies and share 
them with the wider 
community.

St John’s 
Academy
Family Mass

The Annual Family 
Mass will be celebrated 
by Bishop Stephen Rob-
son, at St John’s Acad-
emy, at 6pm, on Monday 
17th September

Contact
The main phone line 

for St John’s has been 
disconnected during the 
transfer. Until this is re-
solved, if you need to 
contact a priest  over the 
next few days, please 
call Fr Bogdan’s number 
01738 564182.

Student 
Priesthood Fund

There will be a second 
collection at all Masses 
next Sunday in support 
of the Ecclesiastical Stu-
dents Fund.
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Justice and 
Peace

“Love ought to show itself in 
deeds more than in words.”

Saint Ignatius of Loyola

7pm-8.30pm, Monday 10th September
Blend Coffee Lounge, 
274 High St, Perth PH1 5QJ

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.

Why not make 
this the year you.....
•  Discover in more depth the beauty 

of the Catholic tradition;
•  Explore the riches of God’s word for 

you in the Scriptures;
•  Immerse yourself more deeply in 

the rhythm and grace of the Liturgy;
•  Meet people from other parishes
   & strengthen bonds of faith 
   and friendship?

Journey of faith.....
Wednesdays at 7.30pm, 
starting 12th September
at the Diocesan Centre, 
Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

This is a series for those wishing 
to join the Church; for those who 
would like to return to the Church 
and for ALL who wish to learn 
more about the Church.


