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20th Sunday of Ordinary Time
Year A

20th August 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

The Lord wants to 
say to us as He 
said to the Ca-

naanite woman: “You 
have great faith.” Faith 
and great faith are graces 
from God. The grace of 
great faith has been ac-
cepted in many ways, 
especially through test-
ings. “You may for a time 
have to suffer the distress 
of many trials; but this is 
so that your faith, which 
is more precious than the 
passing splendor of fire-
tried gold, may by its gen-
uineness lead to praise, 
glory, and honor when 
Jesus Christ appears” (1 
Pt 1:6-7). Testings can 
be God’s way of making 
our faith both genuine 
and great. Jesus may have 
been testing the Canaanite 
woman’s faith by initially 
refusing to speak to her or 
help her (Mt 15:23ff). The 
fact that she passed the 
test may have contributed 

“Jesus then said in reply, ‘Woman, you have great faith! Your wish will come to pass.’ 
That very moment her daughter got better.” —Matthew 15:28

 

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Responsorial Psalm
 Let the peoples praise you, O God; 
 let all the peoples praise you.

Gospel Acclamation 
 The sheep that belong to me 
 listen to my voice, says the Lord, 
 I know them and they follow me.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Alice Fleming 
whose Requiem Mass 
will be celebrated this 
Monday at 10am, Dan-
iele Lareuz,  Catherine 
Macdonald,  Anne Ward 
(McNeela), Peter Gow-
ran,  Sr Mary Agnes Can-
ning, Agnes Winning,  
Adam McNee. and for 
all whose anniversaries 
occur about this time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

to her having great faith.
Although the Lord may 

choose to work through 
testing our faith, we natu-
rally want to avoid tests 
because of the suffering 
involved. However, “we 
should be grateful to the 
Lord our God, for put-
ting us to the test, as He 
did our forefathers” (Jdt 
8:25). Today, let us make 
a decision to accept the 
grace of great faith no 
matter what. Let us face 
the fact that we may have 
to suffer greatly to have 
great faith. Let us choose 
great faith because this is 
pleasing to the Lord. “Re-
alize that when your faith 
is tested this makes for 
endurance. Let endurance 
come to its perfection so 
that you may be fully ma-
ture and lacking in noth-
ing” (Jas 1:3-4). Will Je-
sus say to you: “You have 
great faith”? (Mt 15:28)

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. Martin Monsignor Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (01738 636589)

HOW MUCH DO I WANT GREAT FAITH?

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

At the start of a new school year 
we prayer for the pupils and 
teachers, that they may have a 
successful year.

God of wisdom and might,
we praise you for the wonder of our being,
for mind, body and spirit.
Be with our children as they begin
a new school year.
Bless them and their teachers and staff.
Give the strength and grace as their bodies grow;
wisdom and knowledge to their minds
as they search for understanding;
and peace and zeal to their hearts.
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Nie można przejść 
obojętnie obok 
ewangelicznej sceny 
przedstawiającej rozmowę 
Chrystusa z poganką. 
Trudno bowiem w duchu 
miłości zrozumieć słowa, 
jakimi w tej rozmowie 
posługuje się Jezus i chłód, 
z jakim odnosi się do 
zbolałej kobiety. Jedynie 
najwyższa pochwała wiary 
owej matki, jaką Jezus 
kończy rozmowę, łagodzi 
nieco drastyczne kontury 
całego wydarzenia. Ko-
bieta zostaje upokorzona. 
Chrystus początkowo w 
ogóle nie reaguje na jej 
wołanie. Apostołowie 
interweniują: „Odpraw 
ją, bo krzyczy za nami”. 
Czy należy się dziwić, że 
kochająca matka, pragnąc 
zdrowia swojego dziecka, 
zachowuje się tak głośno, 
iż zwraca uwagę otocze-
nia? To miłość każe jej 
krzyczeć. Jeśli krzyk zmu-
si proroka do działania, 
to nic, że ona zasłuży na 
naganę za niespokojne za-
chowanie. Zlekceważenie 
jej krzyku to dopiero 
początek upokorzenia. 
Jeśli ktoś jest w stanie 
pomóc, a nie reaguje 
na wołanie o pomoc, 
pogłębia nieszczęście 
wołającego. Potrzebujący 
pomocy zostaje wówc-
zas sam ze swoją biedą. 
Upokorzenie potęguje 
świadomość własnej 
bezsilności. Na wezwanie 
uczniów Jezus zabiera 
głos. Słowa Jego są jednak 
niezwykle ostre i nie tylko 
nie dają tego, o co prosi 
nieszczęśliwa matka, lecz 
jeszcze głębiej ją ranią. 
Jezus jako Żyd podkreśla 
uprzywilejowane stanow-
isko narodu wybranego 
i porównuje pogankę do 

psa. „Niedobrze jest brać 
chleb dzieciom i rzucać 
psom”. Porównanie jest 
drastyczne i upokarzające. 
Miłość jednak pr-
zyjmie nawet najgłębsze 
upokorzenie, jeśli tylko tą 
drogą może uzyskać do-
bro dla osoby kochanej. 
Odpowiedź poganki jest 
zdumiewająca. Przyjmuje 
upokarzające porównanie 
do psa i wykorzystuje je 
dla siebie. „Tak, Panie, 
lecz i szczenięta jedzą z 
okruszyn, które spadają 
ze stołu ich panów”. 
Wyraziła tymi słowami 
swą autentyczną miłość 
do dziecka i niezwykle 
głęboką wiarę w Bożą moc 
chleba spoczywającego 
na stole narodu wybra-
nego. Otrzymała to, o co 
prosiła. Warto zatrzymać 
się przy tej Kananejce, 
by odkryć potęgę serca 
wypełnionego pokorną 
miłością. Słusznie pow-
iedziano: „pokora prze-
bija niebiosa”. Słusznie 
też uczyniono z pokory 
sprawdzian autentyzmu 
miłości. Nie jest łatwo 
przyjąć upokorzenie, ani 
to pochodząc od Boga, ani 
to pochodzące od ludzi. 
Broni się przed tym nasza 
ambicja. Celem jednak 
miłości jest wciągnięcie 
wszystkiego, łącznie 
z ambicją, w troskę o 
cudze dobro. Gdy to 
osiągnie, ambicja staje 
się pokorna. Prawdzi-
wie kocha ten, kto potrafi 
spalić na rozżarzonych 
węglach upokorze-
nia swoją ambicję. Ona 
wówczas zamienia się w 
kadzidło, którego woń 
wyjednuje to, o co dla 
osoby kochanej zabieg-
amy. Ta właśnie miłość 
wyznacza granice, w ja-

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday reflection

kich upokorzenie można 
przyjąć. Jak długo chodzi 
nam o cudze dobro, tak 
długo możemy się godzić 
na własne upokorzenie. 
Chrystus również przyjął 
upokorzenie i to aż do 
śmierci krzyżowej, dlat-
ego że nas umiłował. 
Nagrodził kananejską 
kobietę za to, że przyjęła 
upokarzające porównanie 
do psa, a Ojciec niebies-
ki nagrodzi Jego za to, 
że dobrowolnie zgodził 
się na los zgotowany 
łotrom. Chrystus uczy 
nas pokornej miłości. To 
w niej jest ukryta moc 
zbawiającego człowieka. 
W braku pokory należy 
upatrywać główne źródło 
słabości naszej miłości. 
Gdyby serca nasze były 
bardziej pokorne, mod-
litwa stałaby się znac-
znie skuteczniejsza, a 
odniesienie do ludzi 
nacechowane większym 
miłosierdziem. 

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą Niedzielę 
jest możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Po-
kuty od godziny 4.15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi św. i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. o godzinie 5pm.

 

Zapisy dzieci 
do klasy I-szo 
komunijnej po 
polsku

Dzieci, które w roku sz-
kolnym 2017/18 będą się 
przygotowywać do I Komu-
nii św. i rodzice chcą by pro-
gram przygotowania dla nich 
odbywał się po polsku można 
je zgłaszać wypełniając spec-
jalny formularz. Zajęcia dla 
tej grupy będą się odbywać 
wg. programu jaki jest sto-
sowany w Polsce i spotkania 
ich będą w sali na plebani 
u ks. Bogdana. Terminy i 
ilość spotkań, oraz sprawa 
podręczników będzie omawi-
ana na pierwszym spotkaniu 
z rodzicami. Po ukończeniu 
całego programu rodzice 
mogą zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do I Komunii św. 
Może to być z klasą szkocką, 
tak jak uczęszczają do 
szkoły, może to być na pol-
skiej Mszy św. w niedzielę 
lub też istnieje możliwość 
celebracji I Komunii w Pols-
ce za specjalnym pozwo-
leniem. Termin przyjmow-
ania zgłoszeń upływa 27 
sierpnia (niedziela). Zajęcia 
rozpoczną się od września. 
Wszelkie informacje można 
uzyskać dzwoniąc na nr tel-
efonu 01738 564182. 

Humour

Sunday Mass

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W poniedziałek 
– Wspomnienie św. Piusa 
X, papieża.
We wtorek 
– Wspomnienie 
Najświętszej Panny 
Królowej.
W czwartek 
– Święto św. Bartłomieja, 
apostoła. 
W sobotę 
– Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej

Feastdays this week

Humor na 
niedzielę…

Do pewnej rodziny pr-
zyjechali goście. Wszy-
scy siedzą przy stole, a 
tu wchodzi synek gosp-
odarzy i na cały głos woła: 
mamo, a mi się chce sikać. 
To idź się wysikaj, ale na 
drugi raz mów, że ci się 
chce gwizdać. Przychodzi 
później: mamo, mi się 
chce gwizdać! To idź so-
bie pogwizdać. W nocy 
synek śpi z dziadkiem, 
który o niczym nic nie 
wie. Dziecko budzi się w 
środku nocy i mówi: dzi-
adku, mi się chce gwizdać! 
Nie wolno teraz gwizdać, 
bo jest noc. Ale mi się 
naprawdę chce gwizdać! 
Nie wolno, bo wszystkich 
pobudzisz. Ale ja już nie 
mogę! To zagwiżdż mi tak 
po cichu i do ucha.

First Communion 

Potęga pokornej miłości

Doroczna 
Pielgrzymka 
do Carfin 

Każdego roku w 
ostatnią niedzielę sierpnia 
już od czasów wojennych 
Polacy mieszkający w 
Szkocji pielgrzymują do 
Carfin, aby razem modlić 
się i przeżyć coś z jas-
nogórskich pielgrzymek 
u Tej, co Jasnej broni 
Częstochowy i w Ostrej 
świeci Bramie. Program 
tegorocznej pielgrzymki 
obejmuje: 13:30 – pro-
cesja różańcowa (mod-
litwa przed Najświętszym 
Sakramentem przy pol-
skiej kaplicy, okazja do 
spowiedzi św. w kościele), 
o godz. 15:00 – koronka 
do Bożego Miłosierdzia 
i program modlitewno-
muzyczny, a o godz.

16:00 uroczysta Msza 
św. i zakończenie pielgr-
zymki około godz. 17:30.  
Serdecznie zapraszamy do 
udziału!

Msza św. z 
udziałem 
Harcerzy i 
Zuchów

Serdecznie zaprasza-
my wszystkich na Mszę 
św. 27 sierpnia ’17 na 
rozpoczęcie nowego roku 
zuchowo-harcerskiego w 
intencji zuchów i harcer-
zy. Oprócz Gromady Zu-
chowej „Złote Orły” i 
Próbnej Drużyny Harcerzy 
z Perth gościnnie będzie 
z nami PDH „Wataha” z 
Glasgow. Będzie to do-
bra okazja, aby wspól-
nie pośpiewać, a przede 
wszystkim wesprzeć nas 
modlitwą w naszej pracy i 
przygodzie harcerskiej na 
nadchodzący rok.

Czuwaj!
Kadra, zuchy i harcerze 

ZHP Perth.



Collections
Many thanks for your 

generosity. 
Last Sunday’s in-

come was: Collections 
- £1622.51; Votive Can-
dles - £186.09; SCIAF - 
£16; Papers £10.06; the 
Church Shop £7 and Hall 
Rent - £48.

Lunch Club
The Lunch Club is 

back this week - 12noon, 
Monday 21st August. All 
welcome. Come along 
and enjoy soup and a roll 
- and good company - 
just £2.50.

Union of
Catholic 
Mothers

There will be a Dioc-
esan opening Mass for 
the UCM on Wednes-
day 23rd August at 7pm 
in Our Lady of Lourdes 
Church, Letham. We 
look forward to seeing 
all UCM members.

Any members that 
would like to attend the 
UCM National Pilgrim-
age to Carfin on Sunday 
3rd September please 
contact Rosanna as trans-
port may be available.

All bookings for the 
Church Hall , and rooms, 
should be made using  
the dedicated phone line

07549 605007 
only within these times:

Monday 7-9pm
Wednesday 12noon-
2pm
Friday 11am-12noon

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

Name _________________________ Hospital ___________________Ward _____

Please complete/ tear off and return with your collection - or hand to the priest after Mass

Parish Shop
Open after 

Sunday Mass

Parish 
  Library
Borrow from 
our extensive 

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.

Children’s 
Liturgy

Children’s Liturgy of 
the Word will commence 
again today, Sunday, at 
9am Mass. Leader’s rota 
at the back of the church.

New rotas
The new Rotas for the 

Eucharistic Ministers 
and Readers are now 
available for collection 
from the Sacristy.

Feastdays 
Monday
21st August
St Pius X, Pope

Tuesday
22nd August
Our Lady, 
Mother and Queen

Wednesday
23rd August
St Rose of Lima

Thursday
24th August
St Bartholomew, 
Apostle

Friday
25th August
St Calasanz
Patron of Catholic 
Schools

Dunkeld News
A new edition of the 

Diocesan Newspaper, 
Dunkeld News, is avail-
able today. FREE.

Please take a copy 
home - or to a neighbour 
or friend who may not 
have been to church re-
cently.

Special 
collection 
next weekend,  
26th/27th August 
for the BISHOP’S 
MENSAL FUND 
which helps to
pay towards the 
running of the 
Diocese 
of Dunkeld.
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The Annual National Pilgrim-
age to Carfin will take place 
on Sunday 3rd September at 
3pm. This year the pilgrimage 
will be in honour of Our Lady of 
Fatima and our country will be 
consecrated to the Immaculate 
Heart of Mary. 

Archbishop Tartaglia will
celebrate Mass and Bishop 
Brian McGee will preach.

Saturday, September 23, 2017

RETREAT DAY 
FOR

GRANDPARENTS

St Joseph’s Retreat Centre

24-28 Lawside Road

Dundee

DD3 6XY

Call 01382 225453 to book

10am-4pm

Please bring a packed lunch

- Coming Events -

Justice and Peace
International Day for the Remembrance
of the Slave Trade and its Abolition is observed on 23rd August
 
Whatever insults human dignity, such as subhuman living conditions, 
arbitrary imprisonment, deportation, slavery, prostitution, the selling of 
women and children; as well as disgraceful working conditions, where 
men are treated as mere tools for profit, rather than as free and responsi-
ble persons; all these things and others of their like are infamies indeed. 
They poison human society … they are supreme dishonour to the Creator.

Blessed Pope Paul VI, Gaudium et Spes, 1965

Bingo 
Tea
7pm

Friday 
1st September

Tickets £3

Teas coffees, 
home baking 
for a donation

Money raised will 
go towards the 

St John’s
Academy
Romania 

Mercy
Project

DIOCESE OF DUNKELD AND 

THE SISTERS OF THE 
IMMACULATE HEART OF MARY

invite you to a

Thanksgiving 
Mass

preparing for the final profession of 
Sister Maria Kosisochukwu Ifediba, IHM

in St Joseph’s Convent Chapel, 
Lawside Road, Dundee, DD3 6XY

Saturday 30th September 2017 
at 12 noon

followed by refreshments

RSVP By 15th September 2017 to 

Sister Mary Delphine, IHM,

Phone 01382 228294 / aladi4@hotmail.com


