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visitors
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29th Sunday of Ordinary Time
Year B

21st October 2018

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of those who have 
died recently and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

Recently Dead:  Rina 
Ruggi and Kathleen Friel

Anniversaries: Simon 
Loughton & Susan King

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)

A weapon of mass destruction

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear sisters and brothers in Christ
 

Y ou may have seen Doubt, the 2008 Os-
car winning film, starring Meryl Streep 
and Philip Seymour Hoffman? One of 

the best scenes in the film is when Father Flynn 
gives a sermon on gossip:

She got the old parish 
priest, Father O’Rourke, 
and she told him the 
whole thing. “Is gossiping 
a sin?” she asked the old 
man. “Was that the hand 
of God Almighty point-
ing a finger at me? Should 
I be asking your abso-
lution? Father, tell me, 
have I done something 
wrong?”

“Yes!” Fr O’Rourke an-

swered her. “Yes, you ig-
norant, badly brought-up 
female! You have borne 
false witness against 
your neighbour, you have 
played fast and loose 
with his reputation, and 
you should be heartily 
ashamed!”

So, the woman said 
she was sorry and asked 
for forgiveness. “Not so 
fast!” says O’Rourke. “I 
want you to go home, take 
a pillow up on your roof, 
cut it open with a knife, 
and return here to me!”

So, the woman went 
home, took a pillow off 
her bed, a knife from the 
drawer, went up the fire 
escape to the roof, and 
stabbed the pillow. Then 
she went back to the old 
parish priest as instructed. 
“Did you gut the pillow 
with the knife?” he says.” 
Yes, Father.” “And what 
was the result?” “Feath-
ers,” she said. A world of 
feathers.

“Feathers?” he repeat-
ed. “Feathers everywhere, 
Father!”

“Now I want you to go 
back and gather up every 
last feather that flew out 
on the wind!”

“Well,” she said, “it 
can’t be done. I don’t 
know where they went. 
The wind took them all 
over.”

“And that,” said Fr 
O’Rourke, “is gossip!”

Gossip (practised by 
both men and women) is 
a weapon and it threatens 
the human community 
every day; it sows envy, 
jealousy and power strug-
gles. It has even caused 
murder. Therefore, dis-
cussing peace must take 
into account the evil that 
can be done with one’s 
tongue. 

“The Bible”, Pope 
Francis said, “says that 
the devil came into the 
world through envy. A 
community, a family is 
destroyed by this envy 
that the devil teaches in 
the heart and causes one 
to speak ill of the other”. 
And referring to what 
has been happening in 
these days, he stressed 
the need to think also of 
our own daily weapons: 
“the tongue, gossip, tittle-
tattle”.

In order “that there 
may be peace in a com-
munity, in a family, in a 
country, in the world, we 
must start by being with 
the Lord. And where the 
Lord is there is no envy, 
there is no crime, there 
is no jealousy; there is 
brotherhood. Let us ask 
this of the Lord: never to 
kill our neighbour with 
our tongue, and to be with 
the Lord just as we shall 
all be in heaven”.

With every blessing
Canon Steven 

PLEASE NOTE 
THE NEW PARISH 
PHONE NUMBER 
01738 259371

A woman was gossip-
ing with a friend about a 
man she hardly knew— I 
know none of you have 
ever done this—that 
night she had a dream. A 
great hand appeared over 
her and pointed down 
at her. She was immedi-
ately seized with an over-
whelming sense of guilt. 
The next day she went to 
confession.

“In order that there may be peace in a community
we must start by being with the Lord.” - Pope Francis
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

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. 

Krzyż na drodze życia
W każdym kościele 

jest krzyż, a 
na nim wiz-

erunek rozpiętego ciała 
Zbawiciela. To znak, że 
jesteśmy świadomi tego, 
że wędrowanie za Jezusem 
jest połączone z cierpieni-
em, upokorzeniem, a nawet 
śmiercią. Czytania mszalne 
mówią o tym wyraźnie. 
Izajasz przypomina o de-
cyzji Boga, który wydał 
swego Sługę na śmierć za 
grzeszników. To jedna z 
wielkich tajemnic naszej 
wiary. Jezus cierpiał za nas 
i dla nas. My nie chcemy 
wędrować z Nim wtedy, 
gdy On nas wprowadza w 
cierpienie i upokorzenie. 
Wobec tej perspektywy 
wzdryga się nasza dusza. 
Wolelibyśmy iść za Je-
zusem, który nie cierpi 
i który nie narazi nas na 
cierpienie. Ale takiej drogi 
w Ewangelii nie ma. Kto 
chce iść za Jezusem, musi 
być gotów na przejście tak-
iego odcinka specjalnego. 
Trzeba na nim opatrywać 

rany i iść do przodu. Nie 
wolno zrezygnować z 
dalszego wędrowania, nie 
wolno się zatrzymać. Trze-
ba też podjąć taką decyzję 
wcześniej, zanim się na 
tę drogę wejdzie. Gdy 
przeciwności się pojawią, 
nie możemy być zaskoc-
zeni ani zdziwieni.

Kościół nie kryje nauki 
o krzyżu, on ją nieustannie 
głosi. Jedynie „wygodni” 
usiłują wytyczyć do nieba 
drogę  bez cierpienia... 
Takiej drogi jednak nie ma 
i nie będzie. Autor Listu 
do Hebrajczyków mówi 
o Najwyższym Kapłanie, 
czyli o Jezusie, który jest 
już poza zasięgiem cier-
pienia i upokorzenia. On 
ten specjalny odcinek ma 
za sobą. Z nieba chce nam 
pomóc w pokonaniu go, o 
ile tylko Mu zawierzymy. 
Trzeba częściej i mocniej 
liczyć na Najwyższego 
Kapłana. On jest po naszej 
stronie i mimo że przeby-
wa w niebie, wciąż jest z 
nami na ziemi. Najłatwiej 

spotkać Go w Eucharystii. 
On pomaga w pokona-
niu trudnych odcinków 
życia. O tym, jak trud-
na to nauka, świadczy 
rozmowa Jana i Jakuba, 
apostołów wyjątkowo blis-
kich sercu Jezusa, którzy 
mieli nadzieję, że udział w 
radości i bogactwie Mes-
jasza jest możliwy bez cier-
pienia. Jezus tłumaczy im, 
że trzeba wypić kielich i 
trzeba przyjąć chrzest cier-
pienia. Oni ostatecznie się 
na to zgodzili. Aby mieć 
udział w życiu wiecznym 
podjęli trud pokonania 
odcinka specjalnego. Jakub 
zginął jako męczennik 
najwcześniej z grona dwu-
nastu. Jan jako ostatni... 
Każdy musiał iść drogą 
wytyczoną przez Mistrza.

Nam też nic innego nie 
zostaje. Droga do pełni 
życia jest na doczesnym 
etapie połączona z cier-
pieniem i  upokorzeniem. 
Trzeba to wiedzieć, nie 
dziwić się i wytrwać.

Bal „Wszystkich 
Świętych”

31 października w 
środę od godziny 6:00pm 
– 8:00pm zapraszamy do 
holu parafialnego wszyst-
kie dzieci na nasz dor-
oczny bal „Wszystkich 
Świętych”, organizowany 
przez wspólnotę Domowe-
go Kościoła, Harcerzy i 
Chór Dziecięcy. Prosimy by 
każde dziecko przebrało się 
bądź to za swojego świętego 
imiennika, bądź za  swojego 
ulubionego świętego. 

W programie balu są prze-
widziane zabawy dla dzieci, 
oraz słodki poczęstunek. 
Symboliczne 2 funty będą 
opłatą za wstęp. Zaprasza-
my ponownie wszystkie 
dzieci, a rodziców prosimy 
o pomoc w przygotowaniu 
strojów. I znów się będzie 
działo!!! Zapraszamy!!!

Liturgia 
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla 
dzieci. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 
4 listopada 2018 r. o 
godz. 4pm. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie 
dzieci!

Miesiąc Pażdziernik, 
który przeżywamy 
jest miesiącem 
poświęconym Maryi, 
Królowej Różanca 
świętego. Dlatego ser-
decznie zapraszam do 
odmawiania Różańca 
w rodzinach i osobiście, 
oraz do uczestnictwa 
w nabożeństwach 
różancowych, które 
odprawiamy wspól-
nie w każdy piątek 
pażdziernika o 
godz. 7pm. Ostat-
nie już nabożeństwo 
różańcowe 26 
pażdziernika pop-
rowadzi grupa min-
istrancka. Ponadto 
w każdą niedzielę 
pażdziernika o godz. 
4:30pm (pół godz-
iny przed Mszą 
św.) również mod-
limy się 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 jak odmawiać 
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

Childrens’ Liturgy

Month of the Holy Rosary

Sunday Mass

Nasz katechizm ka-
tolicki wyliczając  „Uc-
zynki miłosierne co 
do duszy” jako ostatni 
uczynek miłosierdzia 
wylicza: „Modlić się 
za żywych i zmarłych”. 
Tak więc modlitwa za 
zmarłych to nasz ludzki 
obowiązek, to nasze 
chrześcijańskie zadanie. 
Miesiąc listopad jest 
tym miesiącem kiedy to 
oddajemy cześć naszym 
drogim zmarłym, 
kiedy przywołujemy 
ich w naszej pamięci i 
ciągle chcemy z serca 
im podziękować za to 
wszystko co dla nas 
uczynili będąc częścią 
naszego ziemskiego 
życia. Są to często nasi 
rodzice, rodzeństwo, 
nasi kochani dziadkow-
ie, czy sąsiedzi, przy-
jaciele, a może nasi pełni 
poświęcenia nauczyciele 
czy księża z rodzinnej 
parafii. Nawet trudno 
ich wszystkich wyliczyć. 

My ciągle jeszcze mamy 
wobec nich tak wielki 
dług wdzięczności za 
wszystko co dzisiaj dzięki 
nim posiadamy, jakimi 
jesteśmy ludźmi. Niech 
ten zbliżający się miesiąc 
listopad będzie naszym 
czasem, aby im za to 
wszystko podziękować. 
Tego długu często nawet 
nie potrafimy spłacić w 
całości, bo nasze życie 
jest za krótkie. Dlatego 
najpiękniejszym darem 
wdzięczności dla nich 
wszystkich będzie nasza 
modlitwa i ofiara Mszy 
św., która jest takim buki-
etem duchowych róż. Nie 
mamy innej możliwości 
jak tylko poprzez ten du-
chowy dar pomóc im w 
osiągnieciu nieba i bycia 
z Bogiem w wieczności. 
Nasza parafia jak co roku 
będzie ofiarować przez 
cały miesiąc listopad 30 
Mszy św. za zmarłych 
poleconych w waszych 
„wypominkach”. Pros-

imy o zabranie ze sobą 
kart „wypominkowych”, 
wypisanie na nich imion 
i nazwisk Waszych drog-
ich zmarłych, włożenie 
tych kart do koperty, 
oraz zwrócenie ich do 
jednego z księży przed 2 
listopada. Karty na „wy-
pominki” znajdują się 
w przedsionku kościoła. 
Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie, a 
światłość wiekuista 
niechaj im świeci na wie-
ki wieków. Amen. 

Listopad – Msze za zmarłych

Sprzedaż zniczy
W najbliższą niedzielę 

28 października przy 
wyjściu z kościoła nasi 
Harcerze i Harcerki 
będą sprzedawać znic-
ze na groby naszych 
zmarłych. Kupując znic-
ze wspomagamy ich w 
ich różnych wydatkach 
związanych z utrzyman-
iem drużyn harcerskich.  

November - Holy Souls

Candle sale  for Scout Funds All Saints Ball



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
£1376.36; Votives Can-
dles £69.06; Papers 
£12.07 and Church Shop 
£25

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 

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

Outing to Sisters of 
the Immaculate Heart, 
Lawside, Dundee. All 
members going to meet 
outside St John’s at 6pm, 
for transport.

Childrens’ 
Liturgy

Children’s Liturgy be-
gins again next Sunday, 
28th October, at the 9am 
Mass.

Italian classes
Please note that week-

ly Italian classes take 
place on Saturdays from 
4.15pm in the Church 
Hall.

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.

Lunch Club
The Lunch Club will 

resume on Monday 22nd. 
All welcome - for a soup 
and a roll - just £2.

Master of Ceremonies 
A Master of Ceremonies in the Catholic 

Church was originally “an official of the Papal 
Court responsible for the proper and smooth 
conduct of the elegant and elaborate rituals in-
volving the Pope and the sacred liturgy.”  

The primary role of the Master of Ceremonies 
(MC) is to assist in organizing the Mass and di-
recting all liturgical movement so it flows with the 
proper decorum.  This is a vibrant, exciting and 
rewarding ministry. MC’s are required to have or-
ganizational skills, be able to give and take direc-
tions and work well with children (Altar Servers). 
For more information or to volunteer for this rôle 
please contact Canon Mulholland.

Readers
Our Readers play a 

huge role. They come 
from all walks of life, 
representing the diversity 
of our parish. New read-
ers are always welcome 
and we are currently 
looking for people who 
are able to read especial-
ly at the Vigil Mass and 
Sunday Evening Mass. 

Extraordinary 
Ministers of Holy 
Communion at 
Mass

We do not have a suf-
ficient number of Ex-
traordinary Ministers of 
Holy Communion. The 
Precious Blood will be 
offered at all Masses and 
we are looking to recruit 
more help. 

Please consider our 
pleas for help and talk 
to Canon Mulholland or 
Mary Lou Fisher. 

Would existing Ex-
traordinary Ministers of 
Holy Communion please 
volunteer for the gaps in 
the existing rota which 
can be amended at the 
back of the Church. 

Special
collections 

There is a World Mis-
sion Collection today,  
Sunday 21st October, and 
we shall have an extraor-
dinary second collection 
for Monsignor Drysdale 
on Sunday, 28th October 
if you would like to make 
a contribution.

Italian 
Association - 
coming events
Saturday 27th October 
- Mass in Italian at 1pm 
- followed by a meal and 
a meeting in the Church 
Hall.

Monday 5th Novem-
ber - Mass for the Holy 
Souls - in Italian - cel-
ebrated by Archbishop 
Tartaglia and Bishop 
Conti in St Andrew’ Ca-
thedral, Glasgow. (de-
tails to follow)

Wednesday 5th De-
cember - Pitlochry Festi-
val Theatre - The Wizard 
of Oz.

Thursday 6th Decem-
ber Italian Film Night La 
Strada - Perth Theatre - 
7pm

Wednesday 12th De-
cember - Christmas 
Dance - McDiarmid 
Park.

Research Group
Alzheimer Research 

UK have lauched a 
new group in the Perth-
shire area - for more 
details please contact 
Kyle Lockhart - kylel-
ockhart@alzheimerre-
searchuk.org or 07760 
884529

Mission Sunday
On Sunday 21st Octo-

ber, at His Holiness Pope 
Francis’ invitation, Cath-
olics in parishes all over 
the world will be asked 
to contribute to a special 
collection for the Pon-
tifical Mission Societies 
(PMS) - his official char-
ity for overseas missions 
during World Mission 
Sunday. This year, Mis-
sio Scotland the Scot-
tish branch of the PMS 
is following the Holy 
Father’s lead and focus-
ing on young Catholics 
and exploring how we 
can support them here in 
our Schools and parish-
es, so that they are able 
to live out their mission 

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. Justice and Peace

“

To remain silent when you see something 
wrong which you could do something 
about, is to make oneself an accomplice 
in evil.”

Saint John Bosco
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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.

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 May your love be upon us, O Lord, 
 as we place all our hope in you.

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

MUSIC for
29th Sunday of Year B

Opening Hymn No.651

Gospel Acclamation No.32

Offertory No.608

Closing Hymn No.729

St John’s Academy
 in Romania Mercy Mission


