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24th Sunday of Ordinary Time
Year B

16th September 2018

“Whoever would preserve his life will lose it, but whoever loses his life for My sake 
and the gospel’s will preserve it.” —Mark 8:35

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 
Ron McKay and Lucy 
O’Hare and for souls of 
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. Steven Canon Mulholland MA STL VE, 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)

JUST YOU

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus’ first question 
to His disciples 
was not “Who do 

you say that I am?” 
(Mk 8:29) Jesus felt 
compelled to intro-
duce the big question 
with another question: 
“Who do people say 
that I am?” (Mk 8:27) 
He intentionally set up 
the contrast between 
what others say and 
what we individually 
say.

When we give our 
lives to Jesus, we 
make a personal, in-
dividual decision. The 
saying goes: “God has 
no grandchildren.” 
That means we are all 
called to relate to Him 
directly and not “once 
removed.” We can’t 

live on what our fa-
thers, mothers, pastors, 
or teachers told us. We 
must know Jesus per-
sonally, not just know 
about Him. We have to 
stand on our own faith, 
not on anyone else’s.

As individuals, “we 
shall all have to ap-
pear before the judg-
ment seat of God” 
(Rm 14:10). It won’t 
matter if we’re better 
or worse. God does 
not compare His chil-
dren. Each of us lives, 
dies, and is judged on 
the basis of his or her 
individual response 
to God’s grace. Je-
sus’ question remains: 
“Who do you say that 
I am?”

Fr Michael Carrie
Diocesan Office, 

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

Thank you for your lovely warm 
welcome to the parish. It was 
much appreciated. Please let us 
continue to pray for each other.

Canon Steven

There will be a second 
collection at all Masses this 
Sunday in support of the 
Ecclesiastical Students Fund
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

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

W środę 
– Święto św. Stanisława 
Kostki, zakonnika, pat-
rona Polski.

W czwartek 
– Wspomnienie świętych 
męczenników Andrzeja 
Kim Taegon, prezbitera i 
Towarzyszy. 

W piątek 
– Święto św. Mateusza, 
apostoła i ewangelisty. 

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 ka-
toliku czasów współczesnych”                                                                                                                             

I co taka współczesna 
wiara ma do zaofer-
owania przeciętnemu 
młodemu człowiekowi? 
Co on może wynieść z 
Kościoła? Wyssana z mle-
kiem matki religijność 
wypala się gdzieś w 
okolicach bierzmowania, 
kiedy kółko różańcowe 
i służba ołtarzowa stają 
się zwykłym obciachem. 
A tymczasem pochod-
zimy z kraju, w którym 
już teraz katolicy są szy-
kanowani. W teatrach raz 
po raz wystawia się spek-
takle obrażające uczucia 
katolików, zaś w galeri-
ach sztuki pokazywane 
są „dzieła” wyszydzające 
naszą świętą Wiarę. 
Obrażanie katolików na 
łamach gazet, z ekranów 
telewizorów i fal radia to 
już norma i część dobre-
go smaku. Najgorsze, że 
temu procederowi jawnie 
patronuje państwo, ki-
erowane przez formalnie 
patriotyczne i konser-
watywne ugrupowanie. 
Sądy zaś niezwykle 
pobłażliwie podchodzą 
do tego typu ekscesów. 
A my na to wszystko bi-
ernie przyzwalamy. Pr-
zykazanie pana Jezusa 
o nadstawianiu policzka 

i miłości nieprzyjaciół 
nie może nam dłużej 
służyć jako wygodny 
pretekst do pozostania 
bezczynnym. W imię 
pokory i umartwienia 
możemy pozwolić, aby 
nam osobiście działa się 
krzywda, ale musimy 
bezwzględnie bronić osób 
i wartości, które cierpią 
niesprawiedliwość – jak 
Chrystus wypędzający 
kupców ze świątyni. 
Dzisiaj bluźnierstwo pod 
adresem Boga I Jego 
świętego Kościoła musi 
być surowo karane. Nie 
łudźmy się – spokojne 
czasy przeminęły. Oc-
zywistym staje się, że 
praktykowanie Wiary 
katolickiej, jedynej 
prawdziwej Wiary 
danej nam przez Jezusa 
Chrystusa, wymagać 
będzie wielu cierpień i 
wyrzeczeń. I cieszmy się 
póki tak będzie – wszak 
„Królestwo moje nie jest 
z tego świata”. Tylko 
rzeczy, które nas wiele 
kosztują, stanowią dla 
nas prawdziwą wartość. 
Tylko najcięższe i na-
jbardziej wymagające 
ćwiczenia są w stanie 
zniszczyć to, co jest w nas 
niedoskonałe i uczynić 
nas lepszymi ludźmi. 
Nie cenimy sukcesu, 
który nas nic nie kosz-

tuje; nie wspominamy 
zwycięstwa, które przy-
chodzi bez trudu. Wiara 
wystygła, pogodzona ze 
światem jest prostą drogą 
do śmierci duchowej 
człowieka. Wiara wtedy 
będzie miała sens, jeżeli 
będzie dla nas oznaczała 
bezkompromisową walkę 
ze złem tego świata i 
tym, które tkwi w nas 
samych: „Wprowadzam 
nieprzyjaźń między 
ciebie i niewiastę, 
pomiędzy potomstwo 
twoje, a potomstwo jej”. 
„Błogosławieni jesteście, 
gdy ludzie wam urągają 
i prześladują was, i gdy 
z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe 
na was. Cieszcie się 
i radujcie, albowiem 
wasza nagroda wielka 
jest w niebie. […] Wy 
jesteście solą dla ziemi. 
Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i 
podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem 
świata. Nie może się 
ukryć miasto położone 
na górze. Nie zapala się 
też światła i nie stawia 
pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w 
domu. Tak niech świeci 
wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie.”Dekorowanie 

kościoła
Tradycyjnie już w 

miesiącu październiku 
nasza polska wspólnota 
będzie odpowiedzialna 
za dekorację naszej 
świątyni. W związku z 
tym zwracam sie o po-
moc do naszych Pań, 
które byłyby chętne 
pomóc w tym dekorow-
aniu. Dzień i godzina do 
ustalenia. Osoby chętne 
proszę o kontakt z Fr 
Bogdanem. Na ten cel 
będziemy także zbierać 
dodatkową ofiarę w 
niedzielę 23 września. 

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!

Ewangeliści Marek i 
Łukasz nazywają Ma-
teusza najpierw “Lewi, 
syn Alfeusza”, dopiero 
później z innych miejs-
cach wymieniane jest 
imię Mateusz. Praw-
dopodobnie Chrystus 
powołując Lewiego nadał 
mu imię Mateusz. Imię 
to nie należy do często 
spotykanych w Piśmie 
świętym. Pochodzi ono 
z hebrajskiego Mattaj 
lub Mattanja, co po pol-
sku oznacza “dar Boga” 
(Teodor, Deusdedit, Bog-
dan). Mateusz był Gali-
lejczykiem. Jego pracą 
było pobieranie ceł i 
podatków w Kafarnaum, 
jednym z większych 
handlowych miasteczek 
nad jeziorem Genezaret. 
Pobierał tam opłaty za 
przejazdy przez jezioro 
i przewóz towarów. W 
Palestynie pogardzano 
celnikami właśnie z 
tego powodu, że ściągali 
opłaty na rzecz Rzymian. 
Ich pracę rozumiano jako 
wysługiwanie się oku-
pantom. Celnicy słynęli 
również z żądzy zysku, 
nieuczciwie czerpali 
korzyści z zajmowanego 
stanowiska. Uważano ich 
za grzeszników i pogan. 
Przebywający wśród 
celników stawał się niec-
zysty i musiał poddawać 
się przepisowym obmy-
ciom. Z tego środowiska 
wywodził się Mateusz. 
Wydaje się, że był nawet 
kierownikiem i naczelni-
kiem celników w Gali-
lei. Chociaż celnicy tak 
często są w Ewangelii na-
zywani grzesznikami to 
jednak Pan Jezus odnosił 
się do nich życzliwie: 
odwiedzał ich, nawet 
z nimi jadał, jednego z 
nich uczynił bohaterem 
przypowieści (Łk 18, 
9-14). Nie zachęcał 
jednak do łupienia in-

nych. Jego delikatność 
i miłosierdzie raczej 
pobudzały celników do 
umiaru i nawrócenia (Łk 
19, 8). O młodzieńczym 
życiu Mateusza nie wie-
my nic. Spotykamy się z 
nim po raz pierwszy dop-
iero w Kafarnaum, kiedy 
Chrystus zastał go w ko-
morze celnej i powołał 
na swojego Apostoła. 
Po Wniebowstąpieniu 
Chrystusa Mateusz przez 
jakiś czas pozostał w 
Palestynie. Apostołował 
wśród nawróconych z 
judaizmu. Dla nich też 
przeznaczył napisaną 
przez siebie księgę 
Ewangelii. Napisał ją 
między 50 a 60 rokiem, 
najprawdopodobniej ok. 
55 r. Starał się w niej 
wykazać, że to właśnie 
Chrystus jest wycze-
kiwanym od dawna 
Mesjaszem, że na Nim 
potwierdziły się pro-
roctwa i zapowiedzi Star-
ego Testamentu. Najstar-
sza tradycja kościelna 
za autora pierwszej 
Ewangelii zawsze 
uważała Mateusza. Ma-
teusz przekazał wiele 
szczegółów z życia i 
nauki Jezusa, których 
nie znajdziemy w innych 
Ewangeliach: np. rozbu-
dowany tekst Kazania 
na Górze, przypowieść o 
kąkolu, o ukrytym skar-
bie, o drogocennej perle, 
o dziesięciu pannach. On 
jeden podał wydarzenie o 
pokłonie Magów i rzezi 
niewiniątek, o uciec-
zce do Egiptu, a także 
wizję sądu ostatecz-
nego. Mateusz udał się 
później między pogan. 
Ojcowie Kościoła nie są 
zgodni dokąd. Wyliczają 
Etiopię, Pont, Persję, 
Syrię i Macedonię. Na-
jbardziej prawdopodob-
na jest jednak Etiopia. 

Św. Mateusz, apostoł 
i ewangelista

Religia dla 
maluchów…

Centrum Edukacyjne 
“Bajka”, wraz z Fr Bog-
danem zapraszają dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat 
na lekcje religii. Zajęcia 
odbywać się w soboty 
raz w miesiącu o godz. 
11am. Więcej informacji 
pod nr tel. 07757774012. 
Zapraszamy!



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1526.81; Votive Can-
dles - £97.78; Papers 
£5.75 and for the Sale-
sian Sisters - £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.

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 18th. Follow-
ing 7pm Mass - an even-
ing with Ann and Rosan-
na on their trip to Uganda 
with Sr Mary Roe. All 
welcome.

Childrens’ 
Liturgy

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

Italian classes
Please note that week-

ly Italian classes take 
place on Saturdays from 
4.15pm in the Church 
Hall. All are welcome, 
beginners 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, we 
have sent £1,000 to the 
Kerala Disaster Appeal 
in recognition 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 possi-
ble through the gener-
ous weekly contributions 
of our parishioners in St 
John’s and St Mary Mag-
dalene’s. Your support is 
much appreciated.

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.

Please note that 
the Italian 

Association’s 
September 

Meeting and Mass 
- scheduled for 
29th September 

- has been 
cancelled due
 to unforeseen 
circumstances.

The next meeting 
will now be on 

Saturday 
27th October

Dunkeld News
Copies of the new 

edition of the bishop’s 
newsletter are available 
this Sunday. Please take 
copies and share them 
with the wider commu-
nity.

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.

Baptisms 
and Marriages

Anyone who is 
having a child 
baptised before 
the end of the 
year and anyone 
being married 
before the end of 
the year, should 
make themselves 
known to Canon 
Mulholland as 
soon as possible, 
even if arrange-
ments have 
already been 
discussed earlier.

Quiz Night
Christian Aid are hold-

ing a Quiz Night on 7pm 
Friday 28 September, 
in Letham St Mark’s 
Church Rannoch Road, 
Perth Entries are invited 
for teams of up to 4 peo-
ple. Cost - £5 per person, 
including refreshments, 
payable on the night. 
Contact gill_kaye@@
homail.com

Would all 
readers and 
distributors 
of Holy 
Communion 
please 
introduce 
themselves 
to Canon 
Steven before 
each Mass. 

Thank you.

There will be a short meeting for 
EXTRA-ORDINARY MINISTERS 

of HOLY COMMUNION and READERS 
11am, Tuesday 25th September 

in the Church Hall 
after the usual Morning Mass teas
- for all who are able to attend -
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Justice and 
Peace

“True justice is the harvest reaped 
by peacemakers from seeds sown 
in the spirit of peace.”

James 3:18

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, 
in 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.

St John’s RC Academy
Annual 

Family Mass
celebrants 

Bishop Stephen Robson
and the local priests

6pm, Monday 17th September
in the school’s Assembly Hall


