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4th Sunday of Ordinary Time
Year B

28th January 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“The married man is busy with this world’s demands and occupied with pleasing his wife. 
This means he is divided.” —1 Corinthians 7:33

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 O that today 
 you would listen to his voice! 
 Harden not your hearts.

Gospel Acclamation 
 Blessed are you, Father, 
 Lord of heaven and earth, 
 for revealing the mysteries 
 of the kingdom to mere children.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Mary McLean, 
Janet (Netta) Pawlak, 
Charles (Chic) Sweeney, 
Marie Kobine, Veronica 
Rolls, Charlie and Sheila 
Blyth, Yadwiga Wiec-
zorek, Tom NcLaugh-
land, Paddy Welsh and 
Philip Welsh 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)

CRADLE CATHOLICS

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Today’s second reading 
seems to imply that mar-
riage is a limited vocation 
because a married per-
son is not able to be both 
married and “busy with 
the Lord’s affairs” (1 Cor 
7:32).

It is important, however, 
to read this passage in its 
context. St. Paul believes 
that Jesus will return 
shortly (1 Cor 7:29, 31). If 
“the time is short” (1 Cor 
7:29), then it is vital to 
commit all efforts to con-
verting “as many as pos-
sible” (1 Cor 9:19) before 
Jesus returns. Long-term 
endeavors such as mar-
riage and family could not 
meet the short-term need 
to evangelize full-force.

However, Jesus did not 

return in Paul’s lifetime. 
The early Church then 
realized that its members 
needed to “make disciples” 
(Mt 28:19) by bearing and 
raising godly children 
well-trained in the faith. 
In this context, married 
persons have an integral 
and irreplaceable part in 
“the Lord’s affairs.” They 
have the unique advantage 
of a long-term, nurturing, 
loving, and discipling re-
lationship with their chil-
dren that cannot be forged 
by any other member of 
the body of Christ. Paul 
then realized that God is 
so pleased by this kind of 
marriage that He considers 
it to be a reflection of His 
own love for the Church 
(Eph 5:31-32).

Retreat for 
Young Adults

(aged 18-35)

Friday 9th - Sunday 11th February

St Mary’s Retreat 
and Spirituality Centre

Kinnoull, Perth

Cost £110

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@kinnoullmonastery.co.uk to book a place

Catholic Education Week
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Św. Marek pisząc swoją 
Ewangelię pragnie wezwać 
czytelnika do szukania 
odpowiedzi na pytanie: Kim 
jest Jezus Chrystus? Już w 
pierwszym rozdziale pyt-
anie to wraca kilkakrotnie. 
Oto Jan Chrzciciel wypowi-
ada tajemnicze słowa: 
„Idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i 
rozwiązać rzemyk u jego 
sandałów”. Chodzi mu o wz-
budzenie zainteresowania, 
o to, by słuchacze bacznie 
obserwowali i wyczekiwali 
tajemniczego Chrzciciela, 
który zamiast w wodzie 
będzie zanurzał w Duchu 
Świętym. Jeszcze bardziej 
zmusza do zastanowie-
nia nad tajemnicą Jezusa 
wypowiedź samego Boga, 
który po chrzcie Chrystusa 
w Jordanie kieruje do nas 
słowa: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie”. Jak długa 
historia świata do nikogo 
Bóg nie przemówił w ten 
sposób. Kimże zatem jest 
Ten, na którego zstępuje 
Duch Święty, a Bóg zwie 
Go umiłowanym Synem? 
Trzecia scena, którą Marek 
zestawia z poprzednimi, ma 
miejsce w synagodze w Kaf-
arnaum. Słuchacze są zdum-
ieni mocą, z jaką przemawia 
Jezus. „Uczył ich bowiem 
jak ten, który ma władzę, a 
nie jak uczeni w Piśmie”. 
Kulminacyjnym jednak 
punktem jest spotkanie z 
człowiekiem opętanym 
przez złego ducha. Do 
powyższych wypowiedzi 
Jana Chrzciciela i samego 
Boga dochodzi teraz trze-
cia. Składa ją przedstawiciel 
świata duchów złych, który 
wyznaje: „Wiem, kto jesteś: 
Święty Boży”. Jest to prawie 
że odruchowa reakcja na 
bliskie spotkanie świata zła 
z czystym Bożym dobrem. 
W takim spotkaniu zło 
czuje się zagrożone. „Cze-
go chcesz od nas, Jezusie 
Nazarejczyku? Przyszedłeś 
nas zgubić?”. Zło jest jak 
cień. On znika gdy się po-
jawia światło. „Przyszedłeś 
nas zgubić” oto płacz zła, 
płacz ciemności z powodu 
nadchodzącego światła. 
Umiłowany Syn Boga przy-
chodzi na ziemię, by usunąć 

ciemności. Wszystko na co 
padnie Jego światło, zmie-
nia się w światło. Zło jednak 
nie chce być oświecone, bo 
pod wpływem światła ono 
samo znika, ujawnia się w 
nim tylko to, co od Boga 
pochodzi, a więc to co jest 
dobre. Jak cień ukrywa się 
za czymś, co przysłania 
światło, tak zło  ukrywa się 
za dobrem, którego nie chce 
odnieść do Boga. Gdyby 
się zgodziło na odsłonięcie, 
okazałoby się, że wszyst-
ko, co posiada i czym się 
posługuje, otrzymało od 
Stwórcy. Scena z synagogi 
w Kafarnaum jest wielką 
przestrogą pod adresem 
tych, którzy w swojej wier-
ze przeceniają rozum, a nie 
doceniają woli. Nie wys-
tarczy teoretyczne poznanie, 
kim jest Jezus Chrystus. Nie 
wystarczy nawet publiczne 
wyznanie, że jest to „Święty 
Boży”. Można wówczas 
usłyszeć odpowiedź: „Mil-
cz i idź precz!” Wiara to 
nie teoria, lecz całkowite 
zaangażowanie się po stro-
nie Chrystusa. To zgoda 
na życie w światłości 
Boga. Tego zły duch nie 
chciał uczynić, wolał przed 
Świętym Bożym uciekać. 
Miał rację Jan Chrzciciel, 
gdy mówił: „Idzie za mną 
mocniejszy ode mnie”. 
Dobro jest mocniejsze od 
zła. Słowo Jezusa nie jest 
wykładem pięknej teorii o 
szczęśliwym życiu, lecz jest 
słowem mocy potężnego 
światła, które usuwa 
wszelką ciemność. Słusznie 
świadkowie wydarzeń z 
synagogi w Kafarnaum 
stawiali pytanie: Kim jest 
ten, który „duchom niec-
zystym rozkazuje i są Mu 
posłuszne?” Słuchając w 
najbliższym roku prawie w 
każdą niedzielę Ewangelii 
św. Marka, trzeba mieć 
na uwadze to zasadnic-
ze pytanie, jakie nurtuje 
ewangelistę: „Kim jest 
Chrystus?” Nie chodzi 
przy tym o teoretyczne 
rozważania na ten te-
mat, lecz o egzystencjalne 
opowiedzenie się po stro-
nie Chrystusa, który przybył 
potęgą swego światła 
wypełnić całą ziemię. 

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”

To już ostatni moment 
by zaprosić kapłana na 
„Wizytę Kolędową”, aby 
poświęcił mieszkanie na 
Nowy 2018 Rok, oraz 
by podzielić się swoi-
mi radościami, czy też 
sprawami dnia codzien-
nego. 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. 

Christmas Carol Visit

Wiem, kim jesteś

Sunday Mass

Reflection

Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej)

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Iz-
raela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny 
syn u  Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego 
czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść 
syna do świątyni Jerozolimskiej, złożyć go w ręce 
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 
syklów. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu 
pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszcze-
nia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana 
złożyć ofiarę z baranka lub z dwóch synogarlic jeśli była 
zbyt uboga. Święto Ofiarowania Pańskiego przypada 
czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest pamiątka 
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej i 
dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. 
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się także dniem 
Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla 
się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do 
świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. 
W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce Pana 
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Światłość na 
oświecenie pogan i na chwałę Izraela” (Łk 2, 32). Według 
podania procesja z zapalonymi świecami była znana w 
Rzymie już w czasach papieża św. Galezego w 492 r. 
Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcenia świec, 
których płomień symbolizuje Jezusa – Światłość świata, 
Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze po-
zostanie Panem wszystkich praw natury. W Polsce święto 
Ofiarowania Pańskiego ma charakter wybitnie maryjny. 
Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię 
niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i 
osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki 
gromnicę, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich 
klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem 
domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które 
zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówczas 
drewniane. Właśnie od nich miała strzec domy świeca 
poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle 
była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy 
zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o 
ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby 
chronić ich przed napaścią złych duchów. Ze świętem 
Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres 
śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek. Od 1997 
r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony 
przez św. Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, 
poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie 
na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, 
zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia 
apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich 
w naszych modlitwach. 

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. Jana 
Bosko, prezbitera. 

W piątek – 
Święto Ofiarowania 
Pańskiego (Matki 
Bożej Gromnicznej). 

W sobotę – 
św. Błażeja biskupa i 
męczennika. 

Humor na 
niedzielę 

Donald Tusk odwiedza 
gospodarstwo rolne. Gdy 
znalazł się w chlewni, 
pośród stada dorodnych 
świń, towarzyszący grup-
ie oficjeli fotoreporterzy 
natychmiast strzelają fotki. 
Na to Tusk: Tylko żeby mi 
nie było jakiegoś głupiego 
podpisu pod zdjęciem, typu 
„Kaczor Donald i świnie”, 
albo coś takiego! Ależ skąd 
Panie Przewodniczący. 
Wszystko będzie cacy. 
Nazajutrz ukazuje się 
gazeta ze zdjęciem Tus-
ka wśród świń i podpis: 
„Przewodniczący Rady 
Europejskiej Donald Tusk 
(trzeci od lewej)”.  

Candlemass

Sunday Humour



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collections 
- £1508.33; Papers - 
£9.30; Votive Candles 
£76.43; SCIAF - £220 
and Church Shop - £15.

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 

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

Thank you to everyone 
who helped and attended 
the Burn’s night.  The 
Haggis, neeps and tatties,  
and cranachan were deli-
cious. The entertainment 
was excellent especially 
singing by Jude Mukoro-
Next meeting 6th Feb, 
Mini Bingo.

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

Tickets are available 
today for the Italian As-
sociation’s Masked Ball 
on Shrove Tuesday13th 
February, at 7pm for 
7.30pm - price £10 in-
cludes 3 course meal and 
music - please bring your 
own drink.

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).

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 Com-
mission. The forum will 
begin with the celebra-
tion of Mass with Bishop 
McGee 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 

Called to the 
Priesthood?

Applications are now 
invited from those men 
who feel they might have 
a vocation to diocesan 
priesthood. Just after 
Christmas, two seminar-
ians from our diocese, 
along with 13 others 
from across Scotland 
began the “Propaedeutic 
Period” in Salamanca. A 
third seminarian for Dun-
keld will hopefully join 
them after Easter. This 
means we now have six 
seminarians, one if them, 
Deacon Andrew Mar-
shall, will be ordained 
priest by Bishop Stephen 
at the end of June.

The Catholic Church 
in Scotland is now invit-
ing you to apply for Sem-
inary - please contact Fr 
Michael Carrie )Voca-
tions Director) for more 
details - 01382 539476.

Thank you
Dear Parish Commu-

nity - I am grateful for 
your warmth and wel-
coming spirit during my 
three week stay with 
you. In so many ways 
you have enlarged my 
vision of what a parish 
community should look 
like: a place of love, 
kindness and generous 
service. Special thanks 
to Mgr Martin Drysdale 
for his fatherly kindness. 
He made me enjoy every 
moment of the pastoral 
placement. I will treas-
ure the wonderful mem-
ories and look forward to 
seeing you all sometime 
in the nearest future. 

Jude Mukoro

Cecilian Choir
The Choir will be 

giving a concert in Kir-
riemuir Town Hall on 
Friday 9th February, 
7pm -10pm, in aid of 
the Building Fund for 
St Anthony’s Church, 
Kirriemuir. Tickets £10, 
including an interval 
buffet, and can be ob-
tained by phoning 01250 
874849.
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The Church is called to bear witness to Christ by taking 
courageous and prophetic stands in the face of the corruption of 
political or economic power; by not seeking her own glory and 
material wealth; by using her resources to serve the poorest of the 
poor and by imitating Christ’s own simplicity of life.

Pope Saint John Paul II, Redemptoris Missio, para. 43

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 in June this 
year.

Marking the
Centenary Year

Scottish Catholic 
Education Service 
www.sces.org.uk

Join us for a film screening - 
7pm for 7.30pm start

Wednesday 21st February

Hannah Mclure Centre
Abertay University, 
Abertay Student Centre, 
1-3 Bell Street, Dundee DD1 1HP

Limted spaces - free entry
Donations welcome

Booking contact:
tmcgoldrick@sciaf.org.uk 


