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27th Sunday of Ordinary Time
Year B

7th October 2018

“It becomes a crucial obligation of charity to one another to help safeguard 
that sanctuary of silence before the Lord that we call the church.” 

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:  Do-
reen Gardner and An-
drew Butt

Anniversaries: Sta-
cey Houston, Harry 
McLoughlin, Roberta 
Wallace and Sheelagh 
Melville

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)

LET US SEEK THE LORD IN SILENCE

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear sisters and brothers in Christ
 

T The world is a loud and crazy place. 
Every day we are faced with noises 
competing against one another. We, 

as inhabitants of this world become accus-
tomed to the chaotic uproar that all of these 
voices and sounds create. It is a rare moment 
in which we are left with our thoughts in si-
lence. When is there time for imagination, re-
flection, deliberation, creativity? Perhaps the 
deadliest result of all this noise is that we be-
come unaccustomed and unable to pray. This 
is the true evil of all the noise. We forget how 
to talk to God. We push Our Lord away.

tains, quiet lakes, and 
even on the open seas? 
We are thirsting to get 
away from the noise and 
the distraction and to en-
ter into the beauty of si-
lence. In many ways, the 
need to “get away from 
it all” is a hunger for si-
lence. Our very being 
cries out to experience 
peace and quiet. 

Silence is holy
Whenever we ap-

proach the Lord in the 
silence of our hearts He 
hears us. He is constantly 
speaking to us each and 
every day. But He will 
not shout over the noise 
that we allow to drown 
Him out. It’s important 
for each of us to take 
some time each day in 
silence to enter into the 
presence of Almighty 
God. But above all, when 

we enter into the sanc-
tuary of the Most Holy 
Presence of the Lord of 
Hosts, we approach His 
throne in humble silence. 
This is precisely so that 
our hearts, our minds and 
our ears can be opened to 
the Word that He speaks 
to us in Jesus Christ. 

When we come to 
church, we come to en-
counter and to adore the 
Living God. To be sure, 
it is a wonderful thing 
that we enjoy one an-
other’s company, that we 
see familiar and beloved 
faces. It is natural to 
want to catch up on cur-
rent events in the lives of 
friends and parishioners. 
We experience the joy of 
being brothers and sisters 
in faith. The love that we 
share as sons and daugh-
ters of God is meant to 
be expressed at all times. 
As brothers and sisters in 

Christ, it is a way of life 
for us to come to church 
and pray. Knowing the 
great difficulty, it is for 
each one of us to find 
those silent moments, it 
becomes a crucial obli-
gation of charity to one 
another to help safeguard 
that sanctuary of silence 
before the Lord that we 
call the church. 

Let us seek the Lord 
together in silence that 
we may hear His Voice 
and receive His Word. As 
we do this together, as 
we fall to our knees be-
fore the majesty of God, 
united in the silent bond 
of prayer, we will delve 
into such a deep fraternal 
bond of faith to which 
no amount of conversa-
tion, or handshaking, or 
revelling could ever take 
us. Have a prayer-filled 
week.

Canon Mulholland

PLEASE NOTE 
THE NEW PARISH 
PHONE NUMBER 
01738 259371

Silence is good
As human creatures we 

have the unique ability to 
imagine, to marvel, to 
adore, to worship, to cre-
ate, to build, to mould, 
to plan, to repent, to for-
give, to love, to pray, to 
reason, and to believe. 
We are meant to experi-
ence silence in the nor-
mal, everyday routine of 
life so that we can enter 
into these uniquely hu-
man experiences. It is 
essential for each of us 
to safeguard and search 
after the times and places 
where we can experience 
the goodness of silence. 

Silence is beautiful
Even though we can 

run from it, silence at-
tracts us. Why is it that 
most of the world’s re-
sorts are on isolated 
coasts, remote moun-
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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. 

Opuści człowiek ojca I matkę
Pismo Święte przypomina 

nam dziś prawdę o tym, że 
człowiek jest w ręku Boga. 
Tekst Księgi Rodzaju nawiązuje 
do aktu stworzenia. Bóg stwar-
za mężczyznę i stwarza kobietę. 
Ich serca stwarza tak, aby 
były one nastawione na spot-
kanie, bo człowiekowi nie jest 
dobrze samemu. Samotność 
jest nieszczęściem. Gdy Bóg 
przedstawił Adamowi wszyst-
kie swoje dzieła, okazało się, 
że żadne z nich ani wszyst-
kie razem nie są w stanie go 
uszczęśliwić. Dopiero po-
jawienie się osoby – Ewy, 
którą można było kochać, 
uszczęśliwiło mężczyznę. 
Nasze serce zostało tak przez 
Boga skonstruowane, że nie 
wystarczy mu do szczęścia 
nawet więź domu rodzinnego. 
Wyższy stopień szczęścia pole-
ga na tym, że człowiek musi do-
browolnie opuścić ojca i matkę 
i nawiązać kontakt z żoną. To, 
co w Księdze Rodzaju zostało 
zapisane jako stwierdzenie au-
tora natchnionego, przez Chrys-
tusa zostało powtórzone jako 
nakaz: „opuści człowiek ojca i 
matkę”. Ta nowa więź jest moc-
niejsza, ważniejsza i bardziej 
twórcza. „Opuści człowiek 
ojca i matkę” – tak mówi 
Bóg. Wiemy, że do dojrzałości 
człowieka jest potrzebne to 
odcięcie pępowiny; pępowiny 
duchowej. Wiemy także, że 
wiele dramatów młodych 
małżeństw polega na tym, 
że ta pępowina nie została 
przecięta i już przy drobnych 
trudnościach małżonkowie 
uciekają z powrotem w ramiona 
rodziców. „Opuści człowiek 
ojca i matkę” – to jest potrzebne 
do szczęścia, do budowania 
szczęścia małżeńskiego i 
rodzinnego. Ewangelia uka-
zuje nam Chrystusa, który ma 
w swych objęciach dziecko. 
Jest to uzupełnienie tej wizji, 
która była obecna już w Starym 
Testamencie. Dzięki sakramen-
towi małżeństwa mąż i żona 
zapraszają do swojego życia 
Chrystusa, ich powołanie do 
tego, aby dać życie, jest odtąd 
ściśle połączone z dotrzymani-
em kroku Chrystusowi, którego 
małżonkowie zaprosili. Wiemy, 
że jest to swego rodzaju ideał i 
że nie zawsze jest on realizow-
any. Ale jeżeli jest realizowany, 
to człowiek jest tak szczęśliwy 
jak bohater dzisiejszego psal-
mu. Szczęście małżeńskie i 

szczęście rodzinne to wzajemna 
miłość męża do żony, to miłość 
rodziców do dziecka – miłość 
zbudowana na Chrystusie, który 
jest obecny w małżeństwie i w 
rodzinie. Ale przecież bywają 
dramaty. Ktoś odchodzi, a ci, 
którzy zostają, muszą pozostać z 
Chrystusem, bo to jest warunek 
szczęścia. Bywają jeszcze 
głębsze dramaty, na przykład 
gdy rodzice porzucają dziecko, 
ale Ewangelia mówi nam, że 
ono zostaje nadal w objęciach 
Chrystusa. On dziecka nigdy 
nie porzuci. Nie porzuci dzieci, 
gdy doznają największej krzy-
wdy jeszcze przed narodzeniem 
ani gdy zostają sierotami czy 
gdy rodzice się ich wyrzekają. 
Obecność Chrystusa sprawia, 
że człowiek, który w Niego 
wierzy, nigdy nie przeżywa tej 
samotności, która może być 
wypełniona rozpaczą, gdyż 

połączenie i otwarcie serca 
na inne osoby sprawiają, że 
zawsze obok serca, które chce 
kochać, znajduje się serce 
samego Chrystusa. Mówimy 
o kamieniu węgielnym 
szczęścia człowieka, szczęścia 
małżeństwa, szczęścia rodziny 
i szczęścia społeczeństwa. I bi-
ada temu, kto lekceważy Boże 
prawo, kto chciałby decydować 
albo sam decyduje o przecina-
niu więzów, które nie mogą 
być przecięte, gdyż są twórc-
ze. To one decydują o tym, że 
przestrzeń między ludźmi jest 
wypełniona miłością, a nie 
bolesną samotnością. Prośmy 
dziś Pana Boga, aby nasze 
serca nigdy nie zapomniały, że 
Chrystus jest z nami. Prośmy 
również, aby te serca, które 
zostały okaleczone, Chrystus 
swym dotknięciem uleczył.   

Wspomnienie Matki 
Bożej Różańcowej

Dzisiaj 7 października obchodzimy Wspomnienie 
Matki Bożej Królowej Różańca świętego. Wspom-
nienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa 
floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, 
odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 r. 
Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i 
zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny 
papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki 
Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami 
w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Mar-
yi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania 
różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł 
się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne 
floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał 
Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. 
Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła mane-
wry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. 
Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę. 
Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godz-
inach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdo-
byto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście 
tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 
27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. 
Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocale-
nie Europy, uczynił dzień 7 października świętem 
Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego ob-
chodzenie w tych kościołach, w których istniały Bract-
wa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne 
zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 
1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 
1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej 
wezwanie “Królowo Różańca świętego - módl się za 
nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach 
odmawiano różaniec przez cały październik.

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 
będziemy odprawiać 
wspólnie w każdy 
piątek pażdziernika 
o godz. 7pm. Dru-
gie nabożeństwo 12 
pażdziernika poprow-
adzi 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.) 
również 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 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

Humor na 
Niedzielę

Mój dziadek ciągle 
narzeka, że koszty życia 
strasznie wzrosły w 
dzisiejszych czasach. 
Mówi: …pamiętam kiedy 
byłem młody. Mama mi 
dała 5 złotych na zakupy, 
a ja wróciłem do domu 
z pełną reklamówką: 
wędliny, mleko, chleb, 
ser, masło, konfitury. A 
teraz co?! Wszędzie te 
lustra, te kamery!!!

Humour



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1864.71; Votive Can-
dles - £106.46; Papers 
£1; Shop - £10 and 
SCIAF £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 

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. Johns at 6pm, 
for transport.

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.

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 

be be taking a short 
break - until Monday 
22nd. Thanks to all our 
volunteers and regulars 
for their support.

Holy Michael, the Archangel, defend us in the 
day of battle. Be our safeguard against the wick-
edness and snares of the devil. May God rebuke 
him, we humbly pray; and do you, O Prince of 
the heavenly host, by the power of God, cast into 
hell Satan and all the wicked spirits who wander 
through the world for the ruin of souls. Amen.

Angel of God,
my guardian dear,
To whom God's love
commits me here,
Ever this day,
be at my side,
To light and guard,
Rule and guide. 
Amen.

"From infancy to death human life is 
surrounded by their (the angels) watchful 
care and intercession. Beside each believer 
stands an angel as protector and shepherd 
leading him to life. Already here on earth the 
Christian life shares by faith in the blessed 
company of angels and men united to God." 

- from the Catechism of the Catholic Church; 336. 

No Morning Mass 
on Tuesday

To fulfill long-standing 
preaching obligations in 
Glasgow there will be no 
Mass on Tuesday 9 Octo-
ber at 10am. Mass will be 
at 7pm. 

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 to be 
held on Sunday 21st 
October and we shall 
have an extraordinary 
second collection for 
Monsignor Drysdale on 
Sunday, 28th October if 
you would like to make a 
contribution.

Choir Concert
Many thanks to all 

who supported the Con-
cert in aid of the Keep In 
Touch Group’s outdoor 
Crib project.  The sum of 
£920 was raised.

Susan is recovering 
well from her fall and 
wishes to thank all who 
came to her assistance, 
and everyone for their 
kind wishes.

Unclaimed prizes
There are unclaimed 

prizes from the concert 
last Sunday - Tickets 6, 
50, 52, 83, 88, 126, 184 
and 185.  Please come to 
the shop to claim them.
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Justice and Peace
Dear young people, do not bury your 
talents, the gifts that God has given 
you! Do not be afraid to dream of great 
things!

Pope Francis

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 

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.

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

Rosary under 
the Cross

On the Feast of the 
Most Holy Rosary, 
7th October,  Bishop  
Keenan  (Paisley) has 
invited people across 
the UK to pray in  par-
ish  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  re-
pent  of  sins of abuse 
against children and 
youth  before  the  Lord  
as  a  sorrowful Church.

Families may also 
gather at home to pray 
for a purification within 
the Church and  for  a  
renewal of clerical life 
and a spirit of care and  
protection for the vul-
nerable and weak.

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 May the Lord bless us 
 all the days of our life

.
Gospel Acclamation 
 Your word is truth, O Lord, 
 consecrate us in the truth.

MUSIC for
27th Sunday of Year B
Opening Hymn No.690

Psalm  No.704 (9am Mass)

Gospel Acclamation No.32

Offertory No.355

Closing Hymn No.512

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.


