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33rd Sunday of Ordinary Time
Year B

18th November 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.

Anniversaries: John 
O’Connor and all those 
whose names are on  our 
November Lists

Fidelium animae per 
misericordiam Dei requi-
escant in pace. Amen

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of
CONFESSION

Saturday
5-6pm

6.30pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

or as announced

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)

Faith in the Victory of Christ

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear Sisters and Brothers in Christ
 

C
hapter thirteen of St Mark’s Gospel is 
often referred to as the “Little Apoca-
lypse” as compared with the more ex-

tensive writing in the same style known as the 
Book of Revelation (or the Book of the Apoca-
lypse). 

tiple historical contexts 
ranging from the perse-
cutions of the Emperor 
Nero in AD 64-68 to 
the destruction of Jeru-
salem and the Temple 
by the Romans in AD 
70. 

Throughout history 
persecuted Christians 
have found encourage-
ment, hope, consola-
tion, and challenge in 
the apocalyptic writ-
ings of the New Testa-
ment and have inter-
preted their experiences 
through those writings. 
However, apocalyp-
tic literature is inter-
preted quite differently 
if a person reads it as 
though it were intended 
to communicate multi-
ple revelations (plural) 
rather than one great 
singular revelation. 
Such a divergent inter-
pretation gives rise to 
tabloid articles about 
prophetic fulfilment, 
“end times” books, and 
other attempts to guess 
the exact day and hour 
of particular events. 
The singular victory 

Fr Michael Carrie
Diocesan Office, 

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

PLEASE NOTE 
THE NEW PARISH 
PHONE NUMBER 
01738 259371 The word apocalypse 

comes from Greek and 
means to “un-veil” or 
to “remove the veil” 
allowing a person to 
see clearly what was 
previously obscured. 
In order to properly 
understand this style 
of literature it is impor-
tant to remember that 
the word “apocalypse” 
is singular, not plural, 
and refers to the revela-
tion of one great hidden 
truth: The manifesta-
tion of Jesus Christ as 
Victor over the forces 
of sin and death and 
who now reigns as su-
preme Lord and judge 
of Heaven and Earth. 

That one great re-
vealed truth gives 
meaning to all experi-
ences of the Christian 
life, especially mo-
ments of difficulty, 
persecution, and even 
martyrdom at the hands 
of oppressive earthly 
powers. This one great 
timeless revelation is 
portrayed in a variety 
of different ways and 
can be applied in mul-

and exaltation of Je-
sus Christ is meant to 
be a source of endur-
ing hope, life, and en-
couragement to help 
Christians of all time 
face the challenges and 
obstacles presented in 
their faith lives. Apoca-
lyptic literature func-
tions in much the same 
way as a preview of a 
film’s closing scene; 
once you know how 
the film ends then you 
can watch with calm-
ness and confidence the 
many trials and tense 
challenges faced by 
the various characters 

Mass was celebrated 
this week for the de-
ceased priests of our di-
ocese. Please remember 
them in your prayers

because you have sure 
and certain knowledge 
that all will be well 
in the end. Apocalyp-
tic literature provided 
much the same type of 
consolation for Chris-
tians of the first century 
who were experiencing 
fierce persecutions. 

Their faith in the 
victory of Jesus was 
strengthened, and they 
were able to embrace 
difficulties and martyr-
dom with confidence, 
hope, and even joy be-
cause of the assurance 
of Christ’s ultimate tri-
umph.         



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

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Sunday Reflection

Powaga chrześcijaństwa
Żyjemy w świecie, 

który nade wszystko 
pragnie się bawić. Nawet 
wówczas, gdy zaczyna 
brakować chleba, nie tro-
szczy się o to, jak sprawić, 
aby było go więcej, ale z 
lubością szuka igrzysk, a 
znalazłszy je, chętnie się 
w nich zatraca, odnajdując 
w nich pożądaną formę 
oderwania się od trud-
nej rzeczywistości. Pan 
Jezus w dzisiejszym 
fragmencie Ewangelii 
wiąże zapowiedź zburze-
nia Jerozolimy z wizją 
końca świata – zniszc-
zenie Świętego Miasta jest 
symbolem kresu dziejów 
świata. Padają przy okazji 
słowa, które budzą strach 
i grozę: „Gwiazdy będą 
padać z nieba i moce na nie-
bie zostaną wstrząśnięte”. 

Ten obrazowy język, 
doskonale zrozumiały 
dla ówczesnych ludzi, 
nie ma na celu przekaza-
nia szczegółów mających 
nadejść wydarzeń, lecz 
uświadomić każdemu, 
że w jego życiu nade-
jdzie moment wzięcia os-
tatecznej i nieodwołalnej 
odpowiedzialności; że 
nawet jeśli ktoś żyje tak, 
jak gdyby Boga nie było, 
to Bóg przypomni mu 
o swoim istnieniu, a to 
przypomnienie będzie 
bolesne, gdyż stanowić 
będzie pociągnięcie do 
odpowiedzialności tego, 
kto przed nią uciekał. 
Jest to nader ważne dla 
nas dzisiaj, albowiem 
obecnie coraz bardziej 
lansowany jest wzorzec 
osobowościowy, zgodnie 
z którym najwcześniej 
osiąga się dojrzałość 
seksualną, a zdobycie 

dojrzałości moralnej, 
wyrażającej się wzięciem 
odpowiedzialności za 
swoje wybory, odkładane 
jest nieustannie w czasie. 
W imię wygody ocze-
kuje się, żeby ktoś inny 
podejmował decyzje i 
brał na siebie ich kon-
sekwencje. Życie ma być 
niekończącą się zabawą, 
organizowaną zawsze 
na cudzy koszt, a każdy 
przypominający o jego 
powadze i obowiązkach 
zasługuje jedynie na 
lekceważące wzruszenie 
ramion jako nieprzystający 
do roześmianego świata 
nudziarz. 

Dobrem staje się wt-
edy wszystko, co przynosi 
zaspokojenie aktualnej 
zachcianki, a złem każda 
próba stawiania wymagań. 
Ewangelia nie odbiera 
nikomu tego dobra, jakim 
jest radość, ale każe szukać 
jej w tym, co jest autentyc-
znie mądre i piękne. Zaś 
człowiek mądry jest w st-
anie odkryć i zastosować 
podstawową prawdę: nie 
mamy pytać gwoli nasyce-
nia ciekawości o to, kiedy 
nastąpi koniec świata, ale 
winniśmy uzmysłowić 
sobie, że kresem naszego 
świata będzie nasza śmierć. 
To wtedy dla mnie „słońce 
się zaćmi i księżyc nie da 
swego blasku”, a wszystko, 
co doczesne, objawi wów-
czas swoją przemijalność, 
wypadając z mych rąk, 
zgodnie za słowami św. 
Pawła: „Nic [...] nie 
przynieśliśmy na ten świat; 
nic też nie możemy z niego 
wynieść” (1 Tm 6,7). 

W społeczeństwach 
chrześcijańskich stale obec-
na była prośba skierowana 

do Boga o zachowanie „od 
nagłej i niespodziewanej 
śmierci”. Tymczasem teraz 
dominuje ideał inny: trze-
ba odejść nieświadomie i 
bezboleśnie. Ludzie więc 
coraz rzadziej pytają o to, 
czy ktoś odszedł pojed-
nany z Bogiem i bliźnimi, 
a coraz częściej interesują 
się tym, czy cierpiał, a 
jeśli tak, to jak długo. 
Gdy dla kogoś nie jest 
najważniejsze przyjęcie 
przez umierającego 
Najświętszego Sakramen-
tu, to wyraźny znak, że nie 
rozumie, że życie może 
zostać przeżyte odpowied-
zialnie jedynie wtedy, gdy 
pojmuje się je jako duch-
owe dojrzewanie, a tym 
samym jako przygotowanie 
do wieczności. 

Nie ma zaś mowy o du-
chowym dojrzewaniu bez 
posłuszeństwa dobrze ufor-
mowanemu sumieniu, bez 
oceny własnych czynów, 
bez żalu za popełnione zło 
i naprawy jego konsek-
wencji. Tylko ten, któremu 
sumienie mówi tu i teraz o 
gotowości na spotkanie z 
Bogiem sędzią po śmierci, 
może z całkowitym spoko-
jem słuchać słów Ewangelii 
mówiących o końcu świata. 
W przeciwnym wypadku 
słowa te powinny w nim 
wzbudzić twórczy niepokój 
prowadzący ku głębokiej 
przemianie myślenia i 
postępowania.

Otrzymaliśmy od Stwór-
cy tylko jedno życie. Fakt 
ten musimy przyjąć z 
należytą powagą. Dzieje 
się tak wtedy, gdy podchod-
zimy do niego z Ewangelią 
w ręku.

100 Rocznica 
Odzyskania 
Przez Polskę 
Niepodległości

W imieniu Centrum 
Edukacyjnego „Ba-
jka”, Rady Rodziców i 
moim własnym serdec-
znie dziękuję wszyst-
kim razem i każdemu 
z osobna za Wasze uc-
zestnictwo w naszych 
Uroczystościach z okazji 
100 – Rocznicy Odzys-
kania Niepodległości 
przez naszą Ojczyznę 
w minioną niedzielę w 
Station Hotel. Było to 
wspaniałe dla nas wszyst-
kich wydarzenie i Wasz 
udział i zaangażowanie 
w tę uroczystość z 
pewnością uczyniło tę 
celebrację piękniejszą 
i jeszcze bardziej 
dostojniejszą. Dziękuje
my!                                                                           

Liturgia dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. 
dla dzieci będzie 2 grud-
nia 2018 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

Childrens’ Liturgy

Sakrament 
Bierzmowania 

Gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom, którzy 
w minioną środę podczas 
Mszy św. z rąk Bisku-
pa Stephena Robsona 
przyjęli Sakrament Bier-
zmowania. Z naszej pol-
skiej wspólnoty parafial-
nej było 11 osób a są to: 
Aleks Mazur, Paweł Pa-
chucki, Rafal Pachucki, 
Tobiasz Pieczkiewicz, 
Karolina Rogowska, 
Agnieszka Rogows-
ka, Marek Serwański, 
Wiktoria Krakowiak, 
Aleksandra Pawelec, 
Mateusz Le Anh i Katar-
zyna Binkowska. Wśród 
tej dużej grupy byli 
także uczniowie z siód-
mej klasy z St. John’s 
Academy. Wszystkim 
składamy gratulacje i 
życzymy życia godnego 
ucznia Chrystusa. 

Polski Bal z 
okazji Święta 
Niepodległości

Przedłużając nasze 
celebrowanie Święta 
Niepodległości naszej 
Ojczyzny zapraszamy 
do udziału w Polskim 
Balu, który odbędzie się 
z tej okazji w niedzielę 
25 listopada w Salutation 
Hotel o godz. 5pm. Ceny 
biletów: osoba dorosła 
10 funtów. Dzieci wstęp 
wolny. Więcej infor-
macji na naszej polskiej 
gazetce w tyle kościoła. 
Rezerwacja pod nr. tel-
efonu – 07821768831. 
Zapraszamy!!!

Rosary - before Sunday Mass

Independence Ball

Confirmation

Różaniec za 
Zmarłych

W dalszym ciągu kon-
tynuujemy odmawianie 
Różańca pół godziny 
przed Mszą św. tj. o 
godz. 4.30pm w intencji 
wszystkich naszych 
drogich zmarłych 
poleconych na kart-
ach wypominkowych. 
Serdecznie zapraszam 
do udziału w tej mod-
litwie. Pomóżmy naszym 
zmarłym w Czyśćcu 
cierpiącym by i nam 
kiedyś ktoś mógł pomóc.

https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

Thank you

Wspólnota 
„Słowo Życia”

Pragniesz odkryć 
co Jezus dzisiaj mówi 
do Ciebie, w czym 
chce Cię umocnić, w 
czym upomnieć lub 
przed czym przestrzec? 
Przyjdź i weź udział w 
naszych cotygodniowych 
spotkaniach i rozważaniu 
Pisma Świętego. Wspól-
nota „Słowo Życia” 
spotyka się w każdą 
sobotę o godz. 10:45am 
w salce katechetycznej 
(obok holu parafial-
nego). Zapraszamy do 
uczestnictwa, a wszyst-
kich zainteresowanych 
prosimy o kontakt z 
Diakonem Krzysztofem 
Jabłońskim. Nr tel. 
01738 636589.  

Scripture Study Groups



Collections
Last Sunday’s in-

come was: St John’s 
- £1307.63; Votive Can-
dles - £90.53; Catholic 
Papers - £7.05; Church 
Shop - £15.00; SCIAF - 
£5 and Hall Rent - £60. 
Thank you for your gen-
erosity.

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 

Justice 
and Peace
“Love has no meaning if it isn’t shared. 
Love has to be put into action.”

St Teresa of Kolkata

Second 
collections

Sunday 25th November: 

Salvatorians 
(Fr Bogdan’s Order)

Sunday 2nd December: 

Poor Mission 
Fund 
(To assist those 
parishes in our 
Diocese of Dunkeld 
that struggle finan-
cially)

Childrens’ 
Liturgy

Children’s Liturgy 
continues on Sundays, 
at the 9am Mass in St 
John’s.

Lunch Club
There will be no Lunch 

Club on Monday 19th 
November.

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.

Italian Association 
Our next meeting will 

be on Saturday 24th No-
vember - commencing 
with Holy Mass in Italian 
at 1pm PROMPT.
Coming Events - 
Wednesday 5th Decem-
ber - Pitlochry Festival 
Theatre - The Wizard of 
Oz including afternoon 
tea. Bus leaves Perth at 
3.30pm.
Wednesday 12th Decem-
ber - Christmas Dance - 
McDiarmid Park.

Any parishioner who 
would like to join us at 
either event - tickets £30 
- please call Perth 622661.

Faith Sharing 
Groups

Our Advent Faith 
Sharing Group material   
is   organised  into  three  
sessions. The first session 
will  be  during the Week  
beginning  25th  Novem-
ber  -  and  then  runs  for  
the following two weeks, 
ending  during  the  week  
beginning  10th  Decem-
ber.

Would   leaders   please   
organise  their  own  ses-
sions  as  usual and send  
Deacon Len a note of  
your dates, times, and 
numbers  able  to  attend.  

Materials will be avail-
able for group leaders 
shortly and  at  that  time  
Deacon  Len will be in 
touch with you.

All  are  more  than  
welcome to join  a  House 
Group. If you would lke 
to join please speak to 
Deacon Len and he can 
help you find a group 
near to home - and at a 
time that suits you best.

NOVEMBER is the MONTH 
of the HOLY SOULS

At this time of the year we remember 
our dead in a special way. 

If you would like to have your 
loved ones prayed for in the Masses here in 

November, please pick up a November List and 
return it as soon as possible.

CATH
CATH (Churches Ac-

tion for the Homeless) is 
organizing a Sleep Out 
to highlight the plight 
of the homeless in Perth 
and to raise funds. The 
Sleep Out will take place 
outside St John’s Kirk 
on Wednesday 21st No-
vember 2018 from 8pm 
to 6am. CATH is looking 
for teams of 5/6 people, 
with each team being en-
couraged to raise £250 
by way of sponsorship. 
Should you be interested 
in helping, further details 
sponsorship forms etc can 
be obtained from Andrea 
Pullar (01738 633077 or 
07802 326300).

Poland’s 100th Anniversary Ball 
- an invitation to the whole parish

5-9pm, Sunday 25th November, 
Salutation Hotel, Perth

For the 100th anniversary of Poland regaining inde-
pendence the Beavers, Cubs and Scouts of Polish 
Scouting Association ‘ZHP Perth’ are inviting local 
people to join in and celebrate together:

• Respect, as our Scouts honour those who fought 
for our freedom with the Path to Independence 
Exhibition

• Dance, including the ‘Polonaise’ national folk 
dance

• Laughter, as you test your knowledge about    
Polish culture

• Refreshments, as you get a bite of Polish sweets

Tickets: £10 per adult, children free
Please phone 07821768831 if you have any questions 
or visit www.zhpperth.co.uk. All proceeds will go to fund 
activities of Perth Polish Scouting Association
Registered Charity Scotland: SC045348

UNION OF 
CATHOLIC 
MOTHERS

Tuesday 
20th 

November
7.30pm

Bingo Tea 
in aid of Lourdes 

Pilgrim Fund

Tickets  £1
include 

refreshments

Dunkeld News
The new issue of Bish-

op Stephen Robson’s 
newsletter is available 
today.

Mgr Drysdale’s Presentation
7pm, Tuesday 

4th December 

Mass and Presentation Buffet 

If you would like to contribute to the buffet, 
please see the list at the back of the Church.   

It would be much appreciated if you could 
hand in your contribution to the Hall on 

Tuesday, 4th December at 10.30am



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

MUSIC
33rd Sunday of Year B

Celebrating 100 years of Polish Independence

HOLY SOULS HYMN
They are waiting for our petitions
Silent and calm,
Their lips no prayer can utter
No suppliant psalm.
We have made them all too weary,
With long delay,
For the souls in their still agony
Good Christian pray.
Requiescant in Pace,
Requiescant in Pace

For the souls thou holdest dearest
Let prayers arise,
The voice of love is mighty
And will pierce the skies;
Waste not in selfish weeping
One precious day,
But speeding thy love to heaven
Good Christian pray.
Requiescant in Pace,
Requiescant in Pace

https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

A Holy Pause
  Mondays in Advent at 6pm

Monday 3rd - Monday 10th 
and Monday 17th December 

followed by 
hot chocolate in the hall 

ALL ARE WELCOME - COME AND REST
 

6pm - Adoration of the Blessed Sacrament
6pm-6.30pm - Confessions

 before 
7pm Candlelit Rorate Mass

PLEASE PICK UP 

Extra newsletter 
regarding Advent Rorate Masses


