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3rd Sunday of Ordinary Time
Year B

21st January 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“Jesus said to them, ‘Come after Me.’ “ —Mark 1:17

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this 
Sunday’s Mass

Responsorial Psalm
 Lord, make me know your ways.

Gospel Acclamation 
 The kingdom of God 
 is close at hand; 
 believe the Good News.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Charles 
Canning, Donald Mac-
Donald,  John Harkin, 
Margaret Duke, Mrs. 
McCrystal, David Sidey, 
Christy Kelly, Egi-
zia Smail, Charles and 
Sheila Blyth and Tom 
McLaughlan and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

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

DROP EVERYTHING

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Jesus is here. Drop 
everything. Imitate 
the Ninevites who 

stopped the workings of 
their whole society in or-
der to fast, put on sack-
cloth, and repent (Jon 3:5). 
When Simon and Andrew 
met Jesus, they dropped 
their fishing business (Mk 
1:18). James and John did 
the same thing in addition 
to leaving behind their fa-
ther, Zebedee (Mk 1:20).

Because Jesus is here 
and will come again in 
glory, husbands should 
live as though they did not 
have wives (1 Cor 7:29), 
that is, they should at 
times temporarily abstain 
from marital relations so 
that they can pray and fast 
(1 Cor 7:5). Those who 
are weeping or rejoicing 

(1 Cor 7:30) should stop 
thinking about how they 
feel, because “the time is 
short” (1 Cor 7:29) and 
“the kingdom of God is 
at hand” (Mk 1:15, our 
transl). Moreover, those 
who are buyers and in-
volved in the world’s 
system (see 1 Cor 7:30-
31) need to start financial 
planning foar the time 
when a person will not 
be allowed “to buy or sell 
anything unless he was 
first marked with the name 
of the beast” (Rv 13:17). 
“The world as we know 
it is passing away” (1 Cor 
7:31).

Christ has died. Drop 
everything. Christ is risen. 
Drop everything. Christ 
will come again. Drop 
everything. Jesus is Lord!

Retreat for 
Young Adults

(aged 18-35)

Friday 9th - Sunday 11th February

St Mary’s Retreat 
and Spirituality Centre

Kinnoull, Perth

Cost £100

Led by Fr Peter Morris CSsR

The aim of the retreat is to help the participants 
to reflect on their own calling 

as disciples of Jesus

info@kinnoullmonstery.co.uk to book a place
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Ciekawe jest zestawie-
nie dwu wypowiedzi bib-
lijnych na temat czasu. 
Jedna pochodzi od Jezusa: 
„Czas się wypełnił i blisk-
ie jest królestwo Boże”. 
Druga od św. Pawła: 
„Czas jest krótki”. Jak je 
należy zrozumieć? Dopóki 
Syn Boga nie przybył na 
ziemię, byliśmy podobni 
do podróżnych płynących 
na tratwie z prądem rzeki. 
Szybko, czasem w obliczu 
wielkich niebezpieczeństw, 
mknęła tratwa, a na niej 
ludzkość pokonując wo-
dospady, wiry, mielizny, 
groźne zakręty. Wszy-
scy wiedzieli dokładnie, że 
nie można jej zatrzymać. 
Życie było ograniczone 
wyłącznie do niej. Kto z 
niej spadł, znikał na zaw-
sze w głębokościach rzeki. 
Ludzkość doświadczała 
szybkiego nurtu rzeki 
czasu i swej bezsilności 
w jego opanowaniu, 
notowała jedynie ciekaw-
sze dzieje tych, którzy na 
tratwie się rodzili i którzy 
z niej wpadali w nurty 
rzeki na zawsze. I oto na 
tej tratwie pojawił się Syn 
Boga i objawił prawdę 
zdumiewającą. Oto wody 
rzeki czasu wpływają do 
oceanu wieczności. W 
tym oceanie rzeka zna-
jduje swe wypełnienie. 
To w tym znaczeniu Jezus 
mówi: „Czas się wypełnił 
i bliskie jest królestwo 
Boże”, innymi słowy czas 
znajduje swe wypełnienie 
w wieczności, a tajemnicą 
wieczności jest królestwo 
Boże. Ta zmiana perspek-
tywy życia w czasie, przez 
otwarcie jej na wieczność, 
wymaga gruntownej zmi-

any myślenia i działania 
wszystkich mieszkańców 
tratwy, jaką jest ziemia. 
W tym celu Jezus odrywa 
niektórych od ich codzien-
nych zajęć i każe im zająć 
się przestawieniem życia 
z wymiarów doczesnych 
na wieczne. Tak należy 
rozumieć powołanie Pi-
otra, Andrzeja, Jana, Jaku-
ba, którzy opuścili łodzie, 
by stać się rybakami ludzi, 
i tak należy rozumieć każde 
powołanie kapłańskie na 
przestrzeni wieków. Ci 
ludzie zostali wyposażeni 
w odpowiednią moc słowa, 
które jest w stanie przebić 
twardą skorupę czasu i 
otworzyć ludzkie serca na 
wartości wieczne. W tym 
duchu św. Paweł pisze 
do Koryntian: „Mówię, 
bracia, czas jest krótki. 
Trzeba więc, aby ci co 
mają żony, tak żyli jakby 
byli nieżonaci, a ci, którzy 
płaczą, jakby nie płakali, 
ci zaś, co się radują tak 
jakby się nie radowali” 
(Kor 7, 29). Chodzi o to, 
by nikt nie przywiązywał 
zbyt wielkiej wagi do 
tego, co jest zniszczalne. 
„Przemija bowiem postać 
tego świata”. Jakże wielu 
ludzi jeszcze dziś, mimo 
ostrzeżenia św. Pawła i 
tak jasnego oświadczenia 
Chrystusa, chce zamknąć 
swe życie wyłącznie w per-
spektywie doczesnej. Co 
więcej, prawie na każdym 
kroku obserwujemy, jak 
z rąk wielu wypadają w 
głęboki nurt czasu kochane 
osoby – maż, żona, mat-
ka, dziecko, jak łatwo 
utracić stanowisko, sławę, 
pieniądze… i mimo tak 
bolesnego doświadczenia, 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. o godz. 5pm.   

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Jest jeszcze możliwość 
zaproszenia kapłana 
z tradycyjną „Wizytą 
Kolędową”, by poświęcić 
mieszkanie na Nowy 2018 
Rok, oraz podzielić się 
swoimi radościami, czy 
też sprawami dnia codzi-
ennego. Przygotowując 
się do wizyty postara-
jmy się o stół nakryty 
białym obrusem, na stole 
umieśćmy Pismo św. (jeśli 
takowe posiadamy), krzyż 
i świece. Wodę święconą 
kapłan przyniesie ze sobą. 
Wszelkie zgłoszenia 
już teraz można robić 
dzwoniąc do ks. Bogdana 
na nr parafialny 01738 
564182. Nie zwlekajmy 
z wizytą na ostatnie dni 
miesiąca stycznia jeśli 
takową planujemy. 

Christmas Carol Visit

„Czas się 
wypełnił”

Sunday MassReflection

Święto Nawrócenia 
św. Pawła

Każdego roku 25 stycznia obchodzimy Święto 
Nawrócenia św. Pawła, apostoła. Szaweł urodził 
się w Tarsie (obecnie Turcja) około 5-10 roku po 
Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie 
przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, 
którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po 
nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła 
– tkania płótna namiotowego. Później przybył do 
Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uczniem Ga-
maliela (Dz 22, 3). Gorliwość w strzeżeniu tradycji 
religijnej sprawiła, że mając 25 lat stal się zdecy-
dowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. 
Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. 
Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z 
listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 
15-16), aby tam ścigać chrześcijan. 

Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta 
„olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł 
na ziemię, usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego 
mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? – powiedział. 
A On: Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 
Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz 
czynić”. (Dz 9, 3-6). Po tym nagłym, niespodzie-
wanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest 
i zmienił imię na Paweł. Św. Paweł, nazywany 
Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin 
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego 
Testamentu. W Palestynie Paweł został aresztow-
any i przez dwa lata przebywał w więzieniu o dość 
łagodnym regulaminie. W Efezie aresztowano go po 
raz drugi  w roku 64. 

W Rzymie oczekiwał na zakończenie procesu i 
wyrok. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie 
mieczem w tym samym roku co św. Piotr (67r.). W 
Rzymie w IV wieku szczątki św. Pawła złożono w 
grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. 
Pawła za murami. 

niewielu potrafi „używać 
tego świata, tak jakby go 
nie używało”. Jeśli chwila 
obecna ma kształtować 
moje serce na wieczność, 
to nie mogę go wiązać z 
żadną wartością doczesną, 
aby w godzinie jej utraty 
nie dzieliło jej losu. Ono 
musi być wolne. Można 
powiedzieć, że doskonała 
wolność serca od dóbr 
doczesnych uzdalnia je 
do odkrywania ich piękna 
i wartości, a zarazem 
ich przemijalności. 
Szczęśliwy, kto odkrył, że 
jego czas jest krótki, że 
postać tego świata przem-
ija, i że bliskie jest królest-
wo Boże. 

Liturgia 
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 4 lutego 2018 
r. o godz. 5pm. Serdecznie 
zapraszamy do udziału 
wszystkie dzieci. 

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy: 

W środę – 
Wspomnienie św. 

Franciszka Salezego, 
biskupa i doktora 
Kościoła. 

W czwartek – 
Święto Nawrócenia 

św. Pawła, apostoła. 

W piątek – 
W s p o m n i e n i e 

świętych biskupów: Ty-
moteusza i Tytusa.

Humor na 
niedzielę 

Panie Putin! Chciałbym 
zamieszkać w pańskim 
kraju. Czy pije pan al-
kohol? Nie, Wladimirze 
Władimirowiczu. Ma pan 
cenne wiadomości o innym 
kraju? Nie mam. A może 
miliony na koncie i boi 
się pan wysokich podat-
ków? Też nie. Bez orzec-
zenia psychiatry stanowczo 
odmawiam!

The Conversion of St Paul

Sunday Humour



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collections 
- £1554.77; Papers - 
£13.48; Votive Candles 
£185.88; SCIAF - £10  
and Church Shop - £17

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 

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

Our Children’s Liturgy 
programme continues at 
the 9am Mass on Sun-
days.

Italian classes
Classes have recom-

menced on Saturdays 
from 4.15-6.15pm. All 
welcome - frm beginners 
to advanced.

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meeting on Tues-
day 23rd January. Burns 
Supper. Ticket cost £3.00 
for Meal and entertain-
ment. Please bring your 
own wine.

Rota
The Rota for Readers 

and Eucharistic Min-
isters is available to be 
picked up from the Sac-
risty please.

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

07549 
605007 
Preferably send 
a text - or leave 
a message 
on voicemail

Please remember to leave 
a name and phone number.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays, at 12 
noon. All welcome.

Italian 
Association

The next meeting 
of the Italian Associa-
tion will be on Saturday 
27th January, at 1pm, in 
St John’s Church Hall, 
followed by Holy Mass 
in Italian at 2pm in the 
church.

Looking ahead - please 
note - Shrove Tuesday is 
13th February.

Bishop Robson’s 
Desert Island 
Discs

At 7pm, Thursday 8th 
February, Bishop Robson 
will be the guest at Our 
Lady of Lourdes, Le-
tham, where he is invited 
to share the soundtracks 
of his life - eight pieces 
of music, and book and 
a single luxury item that 
he might wish to have 
in the event of becom-
ing stranded on a desert 
island.

To reserve a ticket, cost 
only £5, please call Fr 
Colin Golden (626979). 
Proceeds to the Commu-
nity Hall Fund.

Faith Sharing
It is planned that the 

Faith Sharing House 
Groups will run as fol-
lows during Lent, which 
starts on Ash Wednesday 
(14th February).

Week 1 - beginning 
18th February, Faith 
Sharing meetings based 
on the readings for the 
Second Sunday of Lent.

Week 2 -beginning 
25th February, Faith 
Sharing meetings based 
on the readings for the 
Third Sunday of Lent.

Week 3- beginning 4th 
March, Faith Sharing 
meetings based on the 
readings for the Fourth 
Sunday of Lent.

This third meeting will 
be the final one of our 
short series  due to the 
Parish Mission which 
starts on the 5th Sunday 
of Lent - (Sunday 18th 
March).

Palm Sunday  is 25th 
March - leading us into 
Holy Week and then 
Easter Sunday, 1st April.

Catholic 
Schools – Good 
for Scotland

The Scottish Catho-
lic Education Service 
invites members of the 
Catholic education com-
munity – parents, teach-
ers, students, clergy – to 
participate in an open fo-
rum session of the Cath-
olic Education Commis-
sion.  

Designed to provide 
an opportunity to learn 
about developments af-
fecting Catholic educa-
tion in Scotland.  This 
session will explore how 
Catholic education con-
tributes to local com-
munities through the 
commitment to Serve the 
Common Good.

The forum will begin 
with the celebration of 
Mass with Bishop Mc-
Gee at 10.30am with 
Mass in St. Columba’s 
Cathedral, followed by 
Tea & Coffee and the Fo-
rum from 11.45-1.30pm 
in St Columba’s Halls, 
Oban.

Parish Shop
Open after 

Sunday Mass

Books, Calendars 
and Piety stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection
range 

Romania 
Burns Night

St John’s Academy 
continue to raise funds in 
support of their the Ro-
mania Mercy Project. 

On Friday 26th Janu-
ary they are holding a 
traditional Burns Night 
in the Church Hall - 
starting at 7.30pm. Come 
along, eat haggis and cei-
lidh. BYOB - tickets £10 
- from the school,
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Scottish Catholic Edu-
cation Week begins 

on Sunday, 28 January 
2018.  The theme for 
Education Sunday is 
“Catholic Schools: Serv-
ing The Common Good”.

Through the mission 
and aims of our schools, 
our Catholic school chal-
lenges us to stop think-
ing about ourselves all of 
the time and to put oth-
ers first.  We are taught 
to do as Jesus asked and 
“love our neighbour as 
ourselves”.  In our class-
rooms, through our char-
ity work, and during our 

school prayers and litur-
gies, we are developing 
into young adults who 
are discovering our voca-
tion and learning what it 
means to be at the service 
of others.

Our Catholic schools 
are communities that 
promote social justice 
and opportunity for all. 
Pope Francis said in 
January 2018 that educa-
tion should “train young 
people to be open and 
interested in the reality 
that surrounds them, ca-
pable of care and tender-

ness, free from the wide-
spread prejudice where 
you must be competitive, 
aggressive, and hard to-
wards others, especially 
towards those who are 
different, foreign or in 
any way seen as an ob-
stacle to one’s own affir-
mation.”

Catholic schools in 
Scotland are putting into 
action these words of the 
Holy Father by being 
inclusive communities 
which welcome, value, 
affirm and support all 
pupils, parents and staff 

to fulfil the potential of 
their God-given talents.

In this historic year, 
when we mark the cen-
tenary of the Education 
Act that saw Catholic 
Schools come under state 
governance, it is impor-
tant that we remind our-
selves of the many things 
that make a Catholic 
school, not just good for 
Catholics, but good for 
Scotland;

Catholic schools have 
Jesus Christ at the centre 
of all that they do:

Scottish Catholic Education Week • learning is shaped us-
ing Gospel values;

• prayer, worship and 
religious celebrations 
are integral to the life 
of the school;

• Catholic schools 
promote social justice   
and serve their com-
munities;

• their vision, aims and 
values, to educate 
the whole person- 
body, mind and soul,         
are developed in part-
nership with parents 
and parishes and offers 
a vision;

• they are open and  
welcoming to people 
of all faiths and none.

This year, 2018, we 
celebrate the centenary 
of the 1918 Education 
Act. This was the Act 
that saw Catholic schools 
transfer from Diocesan 
control to State govern-
ance. 

The Bishops’ Confer-
ence plans to use this 
centenary to celebrate 
the positive impact that 
this very important part-
nership between Church 
and State has had for 
Scotland.

 During 2018 we will 
rejoice in the academic, 
cultural, civic and social 
achievements of pupils 
who have attended Cath-
olic schools in the last 
one hundred years. It is a 
chance to mark publicly 
the ways in which Catho-
lic schools are not just 

good for Catholics, but 
good for Scotland.

The Icon of Jesus 
Our Teacher was com-
missioned by the Scot-
tish Catholic Educa-
tion Service to mark the 
centenary of the 1918 
Education Act. It has 
been written by artist 
Bernadette Reilly. It will 
be used as the focus for 
our prayer, meditation, 
reflection and liturgical 
celebrations to mark the 
centenary. We hope that 
the Icon, and all that it 
represents, will be a fit-
ting legacy for the first 
100 years of the partner-
ship between Church and 
State in governing Cath-
olic Schools in Scotland.

The ICON will visit 
our Diocese during the 
year

Marking the
Centenary Year

Scottish Catholic Education Service website www.sces.org.uk

Coming soon....
Sunday 28th January


