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25th Sunday of Ordinary Time
Year B

23rd September 2018

“You ask and you do not receive because you ask wrongly, with a view to squandering 
what you receive on your pleasures.” —James 4:3

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 The Lord upholds my life.
Gospel Acclamation 
 I am the light of the world, 
 says the Lord, 
 anyone who follows me 
 will have the light of life.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
Tony Cambell, Patrick 
Gallagher and Kate Ward 
and for souls of all whose 
anniversaries occur about 
this time.

Fidelium animae per 
misericordiam Dei requi-
escant in pace. 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 259371) 
              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)

PLEASURE SEEKING OR TREASURE SEEKING Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Human history 
provides am-
ple testimo-

ny about the effects 
of pleasure seeking. 
One pleasure is never 
enough. People always 
want the next pleasure, 
followed by another. 
Companies thrive by 
stoking the pleasure-

seeking desires of 
masses of consumers. 
Left to our own desires, 
we become slaves of 
pleasure-seeking, serv-
ants of the cravings of 
our own flesh (see Rm 
6:12).

I challenge you to 
spend the next ten sec-
onds looking at a cru-

cifix. As you gaze on 
Jesus’ crucified body, 
ask yourself these 
questions: “What if 
Jesus chose to pursue 
earthly pleasure as of-
ten as I do? What if He 
chose not to suffer and 
die for me?”

Then ask Jesus to 
break the chains of 
your fleshly desires. 
“Already you have 
devoted enough time” 
on your pleasures 
(1 Pt 4:3). Now de-
vote the rest of your 
time on earth to seek-
ing God’s pleasure. 
Through the cross, be 
crucified to the world 
(Gal 6:14). When you 
are crucified to your 

own desires, you are 
then empty enough to 
receive God’s desires. 
Then you are ready to 
receive God’s abun-
dant life, joy, peace, 
love, and the gifts of 
the Spirit. Repent of 
following your desires. 
Seek the lasting pleas-
ures of God rather than 
the momentary pleas-
ures of this world.

AUSCULTA- Listen is the opening word of the Rule of 
St Benedict. Developing an ability to listen is an essential 
element of the spiritual life and without it, we will struggle 
to tune in to God’s message of redemptive love. 

Silence is the chosen medium, through which the Triune 
God communicates His desire for us to share in His Life. 
Listening to the silence makes us more sensitive even to 
the weakest signal of God’s presence. It concentrates 
our attention and makes us alert to the sound of His 
voice. 

The quality of silence is a reliable indicator of the quality 
of prayer in any parish. 

Have a good week - 
Canon Mulholland

PLEASE NOTE 
THE NEW PARISH 
PHONE NUMBER 
01738 259371



 Parish website:   www.stjohns-perth.org.uk      Discover us  @StJohnRCPerth

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

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

W czwartek 
– Wspomnienie św. 
Wincentego a Paulo, 
prezbitera. 

W sobotę 
– Święto Świętych 
Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała.  
 

Sunday Reflection

Spowiedź i 
Msza św.

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

Lek na zgorzknienie                                                                                                                                     
Uniżenie to 

doskonałość, którą Je-
zus nieustannie stawiał 
przed oczami uczniów, 
jak to dziecko z dzisie-
jszej Ewangelii. Pokora 
nie jest poniżaniem sie-
bie, które jest powodow-
ane pogardą do siebie 
lub niezadowoleniem z 
tego, że się nie jest takim, 
jakim by się chciało być. 
To byłaby pycha. Pokora 
to takie uniżanie siebie, 
które ukazuje prawdę o 
nas. To zgoda na swoją 
prawdziwą małość. 
Rodrycjusz napisał, że 
tak jak woda w górach 
spływa do dolin i nie 
zatrzymuje się na szczy-
tach, podobnie łaska od 
Boga spływa do tych, co 
są najniżej, i nie zatrzy-
muje się na tych, którzy 
nad innymi się wynoszą. 
Ludzie pokorni są po-
dobni do aniołów, bo w 
niczym nie szukają sie-
bie. Tak jakby ich nie 
było i jakby nie mieli 
własnych pragnień, lecz 
ciągle pytają, czego prag-
nie Bóg i w jaki sposób 
uszczęśliwić Boga. Są 
jak lustra, które nie mają 
własnego obrazu, lecz 
odbijają w sobie tego, 
który przed nimi st-
anie. Większość Ojców 
Kościoła wyrażała prze-

konanie, że Bóg stworzył 
aniołów przed całym 
stworzeniem material-
nym. Święta Hildegarda z 
Bingen widziała aniołów 
jako pierwociny stworze-
nia. Przedstawiała 
ich jako uformowane 
światłem, lustrzane 
postacie, które Boskie 
światło odbijają dla lud-
zi, a ludzi przedstawiają 
Bogu jakby w odbiciu 
lustra. Przybliżają 
człowieka Bogu i Boga 
przybliżają człowiekowi, 
sami pozostając prawie 
niewidoczni. Dlatego w 
Biblii często, gdy jakiś 
bohater rozmawia z 
aniołem, raz jest mowa, 
że mówi z Bogiem, a raz, 
że rozmawia z aniołem, 
jakby anioł tylko przez 
chwilę był widoczny, a 
całym sobą przyzbliżał 
Boga człowiekowi. 
I taki jest również 
człowiek pokorny. Jest 
tak uniżony, że nie widać 
jego samego, lecz wszy-
scy, którzy na niego 
patrzą, dostrzegają tylko 
Boga, a gdy on się mod-
li, to Bóg w nim widzi 
osoby, za które on błaga! 
Aniołowie nie modlą się 
za samych siebie i ci, 
którzy są jak aniołowie, 
nie modlą się za samych 
siebie. To nie znaczy, że 

modlitwa za siebie jest 
zła, ale wskazuje, że 
ktoś nie jest jeszcze tak 
uniżony, lecz jest w nim 
jakaś wyniosłość, która 
potrzebuje oczyszczenia. 
Bóg nie wybrał na górę 
objawienia Mount Ever-
estu, tylko niski pagórek 
Synaju. Najbardziej nie-
bezpieczne dla uniżenia 
są te cnoty, które so-
bie przypisujemy. W 
„Ścieżce sprawiedli-
wego” rabina Luzzatto 
czytamy, że cnoty mogą 
nas oszukiwać, gdyż 
przez nie widzimy się 
wyżej postawionymi od 
innych, a przecież żadna 
z nich nie jest nasza 
własnością, lecz darem 
Boga. Łaciński tekst, 
podając słowa Jezusa o 
tym, by być ostatnim, 
używa słowa novis-
simus, które owszem, 
znaczy ostatni, ale też 
najmłodszy, świeży, na-
jnowszy. Bo w byciu os-
tatnim jest pewien sekret. 
Ten, kto stara się być 
ostatnim i ustawia się w 
cieniu innych, przestaje 
być starym człowiekiem, 
człowiekiem grzechu, 
staje się kimś nowym, 
świeżym, kimś wiecznie 
młodym! To dziecko, 
postawione przez Jezusa 
w centrum uwagi uc-
zniów, było najmłodsze, 
albo właściwie ciągle 
młode, nigdy nie stare. 
Pokora człowieka czy-
ni młodym, świeżym, 
nie zgorzkniałym i 
zgrzybiałym.

Dekorowanie 
kościoła

Tradycyjnie już w 
miesiącu październiku 
nasza polska wspólnota 
będzie odpowiedzialna 
za dekorację naszej 
świątyni. Dziękuję 
wszystkim Paniom, które 
wyraziły swoją ofiarność 
i chęć pomocy by nasz 
kościól mógł wyglądać 
dostojnie w tym 
miesiącu poświęconym 
szczególnie Matce Bożej 
Różańcowej. Na ten cel 
zbieramy dzisiaj naszą 
kolektę by móc wesprzeć 
naszymi ofiarami 
większy zakup kwiatów 
do ołtarzy. Za każdą 
złożoną ofiarę serdecznie 
dziękuję!

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!

Miesiąc, który 
niebawem przed 
nami – Pażdziernik 
– to miesiąc 
poświęcony Maryi, 
Królowej Różanca 
świętego. Dlatego 
już dziś zapraszam 
do odmawiania 
Różańca w rodzin-
ach i osobiście, oraz 
do uczestnictwa 
w nabożeństwach 
różancowych, które 
będziemy odprawiać 
wspólnie w każdy 
piątek pażdziernika o 
godz. 7pm. Pierwsze 
nabożeństwo 5 
pażdziernka pop-
rowadzi Domowy 
Kościół. Drugie 
12 pażdziernika 
Dk. Krzysztof 
Jabłoński. Trzecie 19 
pażdziernika Schola 
Dziecięca. I ostatnie 
26 pażdziernika grupa 
ministrancka. Pon-
adto w każdą niedzielę 
pażdziernika o godz. 
4:30pm (pół godz-
iny przed Mszą św.) 
rownież bedziemy się 
modlić odmawiając 
różaniec. Żyjmy tą 
modlitwą, która tak 

bardzo leży na sercu 
Matce Najświętszej i 
przez którą możemy 
wypraszać ogromne 
bogactwo Bożych łask 
dla siebie i naszych 
najbliższych. Bądźmy 
też świadomi tego, że 
naszym obowiązkiem 
jako rodzica jest 
uczyć odmawiac 
różaniec nasze dzieci. 
Jeśli rodzice modlą 
się tą modlitwą to 
najczęściej i dzieci ją 
znają i odwrotnie… 
Dlatego dołóżmy 
wszelkich starań by ta 
piękna modlitwa nie 
była zaniedbywana i 
zapominana. Nawet 
jedna “dziesiątka” 
(Ojcze nasz i 10 razy 
Zdrowaś Maryjo) 
odmówiona w ramach 
wieczornej modlitwy, 
czy też wspólnie z 
rodziną, przyniesie 
Maryi chwałę a nam 
uprosi całe bogactwo 
łask u Jej Syna, łask, 
tak niezbędnych do 
życia każdego dnia. 
Królowo Różańca 
świętego – módl się za 
name!

Pażdziernik – Miesiąc 
Różańcowy

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!

Sakrament 
Bierzmowania 

To już ostatni tydzien 
kiedy można jeszcze 
zgłaszać kandydartów do 
Sakramentu Bierzmow-
ania w naszej parafii. 
Biskup Stephen Robson 
udzieli tego sakramentu 
w środę 14 listopada o 
godz. 7pm w naszym 
kościele. 

Bajka Educational Centre Confirmation

Childrens’ Liturgy

October - Month of the Holy Rosary

Sunday MassChurch flowers in October

Humor na 
Niedzielę

Mały Szkot mówi do 
ojca: Tato, wyobraź so-
bie, że zaoszczędziłem 
dzisiaj 10 pensów, bo 
zamiast pojechać au-
tobusem, biegłem za 
nim! Idioto! Gdybyś 
biegł za taksówką 
zaoszczędziłbyś 5 
funtów! Humour



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1492.16; Votive Can-
dles - £85.60; Papers 
£10; Shop - £25 and 
SCIAF £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 

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 2nd October. 
Following 7pm Mass - 
our guest speaker will 
be from the Scottish Air 
Ambulance. All wel-
come.

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.

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

Baptisms 
and Marriages

Anyone who is having 
a child baptised before 
the end of the year and 
anyone being married be-
fore the end of the year, 
should make themselves 
known to Canon Mulhol-
land as soon as possible, 
even if arrangements 
have already been dis-
cussed earlier.

Quiz Night
Christian Aid are hold-

ing a Quiz Night on 7pm 
Friday 28th 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

Before Mass
Would all readers and  

distributors of Holy  
Communion please  in-
troduce 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 -

Student Priesthood Collection

“No priest comes to the altar
 by himself or for himself 
alone.”

The Ecclesiastical Students Fund was created to 
help support young men who have been called 
by God to the priesthood. The road to becoming 
a priest is challenging, long and expensive. It is 
important to support the young men who have 
heard the call form God. 

What can you do?

• Pray for our seminarians
• Encourage the young men in your life   

to consider the priesthood

Thank you for the collection last week 
which raised £760.

St Stephen’s 
Pugin Lecture

St Stephen’s Church, 
Blairgowrie, hosts the 
inaugural EW Pugin 
Lecture to celebrate res-
toration of the church 
building designed by this 
famous architect, on Fri-
day 5th October at 3pm.

Dr Gerard Hyland of 
the Pugin Society will 
deliver the lecture aimed 
at students and profes-
sionals of architecture, 
heritage and the wider 
public. Light refresh-
ments will follow. There 
will be no charge. How-
ever, donations will be 
gratefully accepted.

Rachel’s Vineyard 
retreat 

A Rachel’s Vineyard 
retreat for spiritual and 
emotional healing af-
ter abortion will be held 
north of Glasgow on 
Tuesday 9th - Thursday 
11th October 2018.  This 
confidential, supportive 
retreat is powerful for 
anyone who has been 
affected by their own or 
someone else’s abortion 
experience. For more in-
formation, please call Sr 
Andrea on 07816 942824 
or email Marene via the 
enquiry form on the web-
site www.rachelsvine-
yard.org.uk

Rosary under 
the Cross

On the Feast of the 
Most Holy Rosary, 7th 
October, Bishop Keenan 
(Paisley) has invited peo-
ple across the UK to pray 
in parish churches or in 
other chosen venues at 
3pm. 

‘Rosary under the 
Cross’ is called to be a 
time to kneel in peni-
tence before the Lord 
and to confess, lament, 
acknowledge and repent 
of sins of abuse against 
children and youth be-
fore the Lord as a sor-
rowful Church.

Families may also 
gather at home to pray 
for a purification within 
the Church and for a re-
newal of clerical life and 
a spirit of care and pro-
tection for the vulnerable 
and weak.
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Justice and Peace
“The trade in human persons constitutes 
a shocking offense against human dig-
nity and a grave violation of fundamen-
tal human rights. … Such situations are 
an affront to fundamental values which 
are shared by all cultures and peoples, 
values rooted in the very nature of the 
human person.”

Pope Saint John Paul II,
 Letter “Twenty-First Century Slavery 

– The Human Rights Dimension to 
Trafficking in Human Beings”, 2002

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.

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

DIOCESE OF DUNKELD

A Celebration of 
Missionary Activity

10am-4pm, Saturday 13th October 

Diocesan Centre
24-28 Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

We invite all parishes to send about three people 
who are in some way involved in “missionary” activity 

either at home or abroad.

Representatives could be from your parish 
SCIAF group, MISSIO, Justice & Peace, 

Society of St Vincent de Paul, Lourdes Group, 
soup kitchen, a missionary fundraising group, 
a parish group involved in the neighbourhood, 
community market garden, hospital visiting.....

We all try to live Jesus’ mission 
in all its diversity

3pm - Closing Mass celebrated 
by Bishop Stephen

Zena and Irene will be 
    holding their annual

MacMillan 
Coffee Morning
 Friday 28th September

    10.30am - 12.30pm
in St John’s Church Hall

Raffle prizes to be won

  Everyone welcome


