A warm welcome to our Church. Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of
this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.

33rd Sunday in Ordinary Time (Year B) – 14th November 2021
In Psalm 31 we read, “Everyone has forgotten me as though I were
dead; like someone thrown away.” As long as we remember a
person, they still live on. It is the psalmist’s concern that he will go
into the tomb and his name be forgotten. Note that on Calvary the
dying thief turns to Jesus and asks, “Lord remember me when you
come into your Kingdom”. The poor man didn’t want to be forgotten
and his anxiety was taken away: “Today, you will be with me in
paradise”. Our November Masses to the Holy Souls is a way of
remembering and offering their names to God so that in His love
and mercy they may be with Him in paradise. Praying for the dead
during the month of the November is an expression of a faith in the
Resurrection; it is a loving prayer of intercession on behalf of our
deceased relatives, parishioners, friends and benefactors that our loving and forgiving God will have
welcomed them into His Kingdom. As long as we remember them, they are never forgotten and the
pains of loss and the emptiness of death are healed. From their place in their heavenly home, we pray
that they will pray for those who are left behind to continue their own pilgrimage towards the day they
will all meet again in the presence of the Lord. Our Catholic custom of praying for the dead goes back
to the Old Testament tradition found in the Book of Maccabees that, “It is a holy and devout thing to
pray for the dead and to offer sacrifice that they may be released from their sins”. This testifies to a
belief in life after death and an acknowledgement that the Kingdom of heaven was not for the sinful.
The Church has always prayed on behalf of the dead, who are in no position to pray for themselves. It
is an act of charity to the faithful departed from those who still have the gift of life.

Responsorial Psalm: Preserve me, God, I take refuge in you.
Thank You- On behalf of the Polish Province of Salvatorians and myself I would like to
thank you dear Parishioners for your generosity in last week's second collection. Your great
financial support is deeply appreciated. The collection amounted to £769.02. May God bless
you all for your kindness. Fr Bogdan SDS
Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion.
Our Confirmation Service will be held on Wednesday 24th November at 7.00pm.
Our parish Carol Service in preparation for the Nativity of Our Lord will take place on
Sunday 5th December at 4.00pm.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 15th November – 6.00pm
Tuesday 16th -Feast of St Margaret of Scotland-Secondary Patron of Scotland
10am (with blessing & dedication of statue) & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 17th -St Elizabeth of Hungary-10am
Thursday 18th–Dedication of the Basilicas of St Peter and St Paul-10am
Friday 19th-St Josaphat-10am & 7.00pm (Polish)

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.
RECENTLY DEAD: Iwona Ostrowska & Bryan Quinn
ANNIVERSARIES: Catherine Cooke & Claire Duncan
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

On Thursday 25th November at 7.00pm Bishop Robson would like to offer Holy Mass
for the repose of the soul of Mgr Hendry in St John’s at 7.00pm.

An Advent Journey with Our Lady-Daughter of the Father, Spouse of the Holy
Spirit, Mother of the Son-Our Lady: First among Disciples.
Please join with us in taking Mary's hand as She leads us to
the Heart of Her Beloved Son
Saturday 4th December 2021 in St John the Baptist Catholic Church, Perth
Supported by St James’, Kinross, Worship & Praise Band.
All welcome for silent prayer from 9.30am when the church opens
Holy Mass at 10.00am
10.45am-Reflection and sharing on Our Lady and Her role in our lives as
disciples of the Lord Spirit -led by Fr M Pletts
11.45am -Comfort break
12.15pm-Eucharistic Healing Service and time for praise and worship
with opportunity for Confessions
1.30pm- Bring a packed lunch for fellowship (tea & coffee provided)

Sunday Masses 4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) & 6.30 pm (St John’s)
Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church)
SCN SC00810
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Discover us @StJohnRCPerth

14 Listopada 2021 – XXXIII Niedziela Zwykła „B”
Nie przegap siebie!
Jesteśmy jak odźwierni, czuwający przy drzwiach na
powrót swego Pana. Nie wiemy ani kiedy, ani w kim
przyjdzie. Przychodzi o północy jako Oblubieniec, i
obyśmy wtedy nie byli głupimi pannami. Przychodzi
rankiem, jak do czuwającej Magdaleny, i obyśmy
mieli jej wolę nieutracenia Jego miłości, nawet jeśli
po ulicach będą biegać naśladowcy Sartre’a,
wypisujący na murach: Bóg umarł. Przychodzi
wieczorem na drogach do Emaus i oby była w nas
wtedy chęć do słuchania słowa Bożego. Oby nie było
w nas tego rodzaju czuwania, które przeżył Piotr w
czasie piania kogutów. Zamiast być odźwiernym z kluczami Królestwa, wyszedł z gorzkim płaczem
indagowany przez odźwierną Kajfasza. Czuwanie jest tematem listu apokaliptycznego skierowanego
do wspólnoty w Sardes. W VI w. przed Chr. miastem rządził Krezus, którego bogactwo stało się
przysłowiowe. Po czterech przegranych bitwach z wojskami perskimi zamknął się w Sardes.
Zbudowane na skale o pionowych urwiskach, wydawało się nie do zdobycia. I właśnie z powodu
nadmiernego poczucia bezpieczeństwa miasto zostało zdobyte przez Cyrusa w 546 r., a Krezus dostał
się do niewoli. Pewien żołnierz perski zauważył, jak jeden z obrońców upuścił poza mury hełm, a
następnie zszedł po skale, podniósł zgubę i wszedł po skale za mury obronne. Wojownik doszedł do
wniosku, że w skale muszą być tajemne schody. Pod osłoną nocy poprowadził tamtędy wojska
perskie. Na murach nikt nie czuwał. Trzy wieki później, gdy Antioch III Wielki prowadził wojnę z
Achajosem, sytuacja się powtórzyła. Strażnik, który miał w tym miejscu czuwać, zasnął i w jedną
godzinę wielka potęga miasta obróciła się w ruinę. Dlatego Jezus wypowiedział do Anioła Kościoła w
Sardes otrzeźwiające słowa: Stań się czujnym! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie
poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Czuwanie, do którego wzywa Jezus ludzi, wyraża się w
tym, by bacznie obserwować własne pokusy i je uprzedzać, wyznając Bogu, albo unikać miejsc i osób,
czy sytuacji, w których na pewno nie potrafilibyśmy oprzeć się grzechom. Jest to gatunek czuwania,
dzięki któremu człowiek przygląda się tym wszystkim wewnętrznym procesom duchowym,
uczuciowym, mentalnym, psychicznym, które w nas się dokonują, aby nie stały się tajemnymi
schodami sardejskimi. Nie zapomnijmy, którędy wkradał się w nasze życie grzech. Brak kontaktu z
własnym wnętrzem powoduje wyobcowanie, stajemy się NIE SOBĄ. Czuwamy bardzo nad wszystkim,
tylko nie nad sobą. Wszystkich ogarnęła chciwość informacji, czytamy gazety, przeglądamy strony
internetowe, oglądamy mnóstwo wiadomości, spędzamy setki godzin na obserwowaniu życia innych.
Musimy wiedzieć o każdym zabójstwie i terrorze, oszustwie i skandalu, wynikach meczów i aktualnej
modzie oraz najnowszych teoriach naukowych, gdy tymczasem przegapiamy samych siebie.
Fr Bogdan SDS
Spowiedź i Msza św.
Zapraszamy do udziału w polskiej Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą
św. od godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we Mszy
św.

Msza św. po polsku w tygodniu
Zapraszamy na Polską Mszę św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00pm. Okazja do spowiedzi pół
godziny przed Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po
zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm.
Sakrament Bierzmowania w naszej Parafii
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – Bierzmowanie – odbedzie się 24 listopada 2021 roku o godz.
7:00pm. Szafarzem tego sakramentu będzie nasz Proboszcz Canon Steven Mulholland. Do
Sakramentu Bierzmowania z naszej polskiej wspólnoty przystąpią następujacy uczniowie: Albrecht
Błażej, Gęsicki Jakub, Gronda Magdalena, Jabłoński Jakub, Kamińska Amelia, Kastelik Emilia, Lulkowski
Xavier, Malczewski David, Przepióra Kaja, Przepióra Nikola, Pyka Wiktoria, Wacięga Szymon,
Wódkowski Wojciech, Wypasek Julia, Wypasek Gabriela. Wszystkich kandydatów polecam Waszym
gorącym modlitwom.
Msza św. – R.I.P Mgr Charles Hendry
Msza św. żałobna za duszę śp. Mgra Charlsa Hendrego zostanie odprawiona w naszym kościele 25
listopada 2021 roku o godz. 7:00pm. Celebransem będzie nasz Biskup Stephen Robson. Zapraszamy
do udziału!
Salwatoriańskie Podziękowanie
W imieniu polskiej Prowincji Salwatorianów i moim własnym składam serdeczne podziekowanie
wszystkim naszym parafianom (Polskim i Szkockim), którzy w minioną niedzielę złożyli swoje ofiary na
mój zakon - Salwatorianów. Zebraliśmy ogółem 769.02 funtów. Pieniądze te zostały przekazane do
Polski na utrzymanie naszego seminarium i wydatków związanych z potrzebami zakonu. Serdeczne
Bóg zapłać! Fr Bogdan
Nadzieja na wieczy odpoczynek
Listopad. Napawa nas spokojem wewnętrznym, skłania do
przemyśleń. Wynaleźliśmy wiele sposobów na ratowanie śmiertelnie
chorych. Upiększamy nasze mieszkania i potrafimy wytwornie jadać.
Czujemy się w życiu tak pewnie, jakby miało się ono nigdy nic
skończyć. Ale jest to oszukiwanie siebie. Codziennie słyszymy o
śmiertelnych wypadkach. W naszym otoczeniu przyjaciele, dobrzy
znajomi zapadają na ciężkie choroby i umierają. Z faktu śmierci, która
nikogo nie oszczędza, musimy nauczyć się żyć. Ja, co zachowuje swą
wartość w chwili śmierci, ma również wartość w trakcie życia. Na przykład przyjaźń i miłość. Kto był
kochany, kto doświadczył prawdziwej przyjaźni, może umrzeć wdzięczny, ponieważ jego życie było
piękne. Kto wierzy, kto czuje się kochany przez Boga, kto uważa się za przyjaciela Boga, może żyć i
umrzeć pełen nadziei na wieczny odpoczynek.
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