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5th Sunday of Ordinary Time
Year B

4th February 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“I shall not see happiness again.” —Job 7:7

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Praise the Lord 
 who heals the broken-hearted. 

Gospel Acclamation 
 I am the light of the World, 
 says the Lord, 
 anyone who follows me 
 will have the light of life.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of  May McShane 
and Annette Ogilvie and 
for all whose anniver-
saries occur 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)

I KNOW MY REDEEMER LIVES

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

How many of you 
can identify with 
Job in his hope-

less misery? (Jb 7:3) Your 
situation is so bad that 
you can say: “I loathe my 
life. I will give myself up 
to complaint; I will speak 
from the bitterness of my 
soul” (Jb 10:1). “I have 
been assigned months 
of misery, and troubled 
nights...I am filled with 
restlessness until the 
dawn...My days...come 
to an end without hope...I 
shall not see happiness 
again” (Jb 7:3, 4, 6, 7).

God’s plan is not to 
spare us from difficult 
times; His plan is to be 
with us in our difficulties. 
God sent His only Son 
Jesus, Who is called “Em-
manuel, a name which 
means ‘God is with us’ “ 
(Mt 1:23). The true test of 
a Christian comes in the 
crosses of our lives. Our 
actions in times of distress 
tell God whether we want 

Jesus with us or whether 
we just want to be spared 
adversity.

If we know Jesus is with 
us, we can face adversity 
with hope and even joy. 
With the prophet Habak-
kuk, we declare in hope: 
“For though the fig tree 
blossom not nor fruit be 
on the vines, though the 
yield of the olive fail and 
the terraces produce no 
nourishment, though the 
flocks disappear from the 
fold and there be no herd 
in the stalls, yet will I re-
joice in the Lord and exult 
in my saving God. God, 
my Lord, is my Strength” 
(Hab 3:17-19).

Job looked up to heaven 
in his misery and saw the 
Lord for himself (Jb 42:5). 
Knowing God was with 
him made all the differ-
ence for Job. Know Jesus; 
know hope. No Jesus; no 
hope. “Fix your eyes on 
Jesus” (Heb 3:1), the only 
Hope you need.

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
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Na ziemi jest wiele 
źródeł drogocennej wody. 
Gdyby wyschły, życie na 
ziemi dość szybko uległoby 
zniszczeniu. Źródła dają 
wodę słodką potrzebną 
do życia na lądzie stałym. 
Człowiek odruchowo zac-
zyna dziękować Stwórcy za 
ten zdumiewający cud natu-
ry, sekunda po sekundzie 
ubogacający ziemię. Źródło 
dające wodę życia zbliża 
do Boga. Inaczej jest, gdy 
stajemy przy człowieku, 
który płacze. Jego cierpiące 
serce jest źródłem łez, które 
wypływają przez oczy. 
Płaczących na ziemi jest 
tak wielu, że gdyby ich 
łzy połączyć, popłynęłaby 
wielka rzeka. To źródło 
rzadko zbliża do Boga, ono 
znacznie częściej oddala 
od Niego. Ono rodzi pyt-
anie: Czy ten świat jest w 
ogóle dziełem Boga, skoro 
w nim, pokolenie po poko-
leniu, płynie rzeka ludzkich 
łez? Czy Dobry Bóg mógł 
zgodzić się na taką rzekę? 
Właśnie nad brzegiem tej 
rzeki została napisana jedna 
z najbardziej wstrząsających 
Ksiąg Starego testamentu 
– Księga Joba. To w niej 
autor rzuca w stronę Boga 
pytanie pełne bólu i buntu. 
Mocuje się z nimi i często 
przyznaje, iż jest bez-
radny. Każdy, kto stanął 
nad rzeką łez lub usiłował 
wysuszyć jej źródła, czyli 
uspokoić serce płaczące, 
z łatwością odnajduje się 
w przeżyciach bohaterów 
Księgi Joba. Znał tę Księgę 
również Jezus, Syn Boga, 
który przybył na ziemię z 
krainy wolnej od łez. Stanął 
nad naszą rzeką łez i długo 
rozmawiał z Ojcem na te-
mat sensu jej istnienia. Otarł 
łzy kilkudziesięciu, a może 
kilkuset osób usuwając 
swą cudowną mocą ich 
nieszczęście. Wiedział jed-
nak, że celem Jego przyjścia 
na ziemię bynajmniej nie 
było osuszenie wszyst-
kich źródeł łez i zlikwid-
owanie tej strasznej rzeki, 
która zda się dowodzić, 
że to nie Dobry Bóg jest 
stwórcą ludzkiej rodziny. 
Sam zapłakał i powiększył 
wody tej rzeki o swoje łzy. 
Trudno przypuszczać, by 
nie płakał jako niemowlę, 
które płaczem sygnalizuje 

swe potrzeby. Ewangeliści 
zanotowali, że płakał razem 
z Marią i Martą podchodząc 
do grobu ich brata Łazarza 
i płakał widząc przyszłe 
zniszczenie Jerozolimy. 
To były łzy Jego zranionej 
miłości. Syn Boga nie ty-
lko nie wysuszył źródeł łez 
na ziemi, ale sam stał się 
jednym z nich. Chciał, by 
Jego bracia nie wstydzili 
się łez i by umieli płakać. 
Dla nas żyjących według 
prawa: przyjemności – tak, 
cierpienie – nie, zachow-
anie Syna Bożego na ziemi 
jest zupełnie nie zrozumiałe. 
Dla niego zaś, żyjącego 
według zasady: miłość – 
tak, nienawiść – nie, cier-
pienie jest normalnym od-
ruchem ludzkiego serca. W 
świecie ostrego zmagania 
miłości z nienawiścią, życia 
ze śmiercią, wieczności z 
doczesnością, cierpienie 
jest nieuniknione. Skoro 
Syn Boga zdecydował się 
na życie w naszym świecie, 
musiał powiększyć płynącą 
w nim rzekę łez. Uświęcił 
w ten sposób wszystkie 
wody tej rzeki i nadał im 
tajemniczy sens. Dla nas, 
zamkniętych w doczesności, 
sens ten jest wciąż ukryty. 
W oczach Boga ta właśnie 
rzeka jest najbardziej 
urodzajną rzeką ziemi. To w 
niej dokonuje się oczyszc-
zenie i ożywienie wielu. 
Chrześcijanin musi mieć 
odwagę podejść z autorem 
Księgi Joba nad rzekę łez 
płynącą po naszym globie, 
a kiedy już usłyszy i zro-
zumie słowa jego narze-
kania i buntu, musi mieć 
odwagę podejść do Chrys-
tusa i razem z Nim zapłakać 
sercem, które kocha. Dopi-
ero wówczas potrafi odkryć 
wartość łez i tajemniczy 
sens rzeki łez odradzającej 
ludzkiego ducha.   

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

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”

Dobiegły końca tegoroc-
zne duszpasterskie odwiedz-
iny kolędowe zwane 
„Kolędą”. Była to znowu 
wspaniała okazja żeby móc 
spotkać się z wieloma z Was 
w gronie rodzinnym  byście 
mogli podzielić się swoimi 
wrażeniami minionego 
roku, różnymi aspektami 
życia na emigracji, proble-
mami czasem bardzo osob-
istymi czy też rodzinnymi 
jak też tymi dnia codzienne-
go. W tym roku miałem też 
okazję odwiedzić te rodz-
iny, które po raz pierwszy 
zaprosiły mnie do swoich 
mieszkań i to cieszy, że 
coraz więcej Rodzin jest 
świadoma jak wiele dla nich 
znaczy błogosławienie swo-
jego domu czy mieszkania w 
rozpoczynającym się Now-
ym Roku. Jak wielką moc i 
siłę daje zaproszenie Boga 
już na początku roku by 
uświęcił to miejsce do życia 
swoim błogosławieństwem. 
I to jest z pewnością wiel-
kie świadectwo Waszej 
wiary i za to Wam wszyst-
kim dziękuję. Nie mogę 
nie podziękować za 
Waszą wspaniałą Polską 
gościnność, życzliwość i 
za każdy gest dobroci pod 
moim adresem. Niech sam 
Bóg będzie Wam nagrodą 
za wszystkie złożone ofiary, 
za Waszą otwartość serca i 
wszelkie dobro świadczone 
pod adresem naszej parafii 
w każdym dniu Nowego 
2018 Roku. Szczęść Boże!!!  

Christmas Carol Visit

Rzeka łez

Sunday Mass

Reflection

Święta Agata, dziewica i 
męczennica

Agata (etymologicznie: „dobra”) jest jedną z na-
jbardziej czczonych w chrześcijaństwie świętych. 
Według opisu męczeństwa Agata urodziła się w 
Katanii na Sycylii ok. 235 r. Po przyjęciu chrztu 
postanowiła poświęcić się Chrystusowi i żyć w 
dziewictwie. Jej wyjątkowa uroda zwróciła uwagę 
Kwincjana, namiestnika Sycylii. Zaproponował jej 
małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odr-
zuconym senatorze nienawiść i pragnienie zem-
sty. Trwały wówczas prześladowania chrześcijan, 
zarządzone przez cesarza Decjusza. 

Kwincjan aresztował Agatę. Próbował ją 
zniesławić przez pozbawienie jej dziewiczej 
niewinności, dlatego oddał ją pod opiekę pewnej 
rozpustnej kobiety imieniem Afrodyssa. Kiedy te 
zabiegi spełzły na niczym, namiestnik skazał Agatę 
na tortury, podczas których odcięto jej piersi. W tym 
czasie miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym 
zginęło wielu pogan. 

Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, 
gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Ostatecznie Agata 
poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lu-
tego 251 r. Papież Symmachus wystawił ku jej czci 
w Rzymie okazałą bazylikę. Kolejną świątynię w 
Rzymie poświęcił jej św. Grzegorz Wielki w roku 
593. Wreszcie papież Grzegorz II przy bazylice św. 
Chryzogona na Zatybrzu wystawił ku jej czci trze-
ci rzymski kościół. Dowodzi to wielkiej czci, jaką 
otaczano ją w owych czasach. Obecnie ciało św. 
Agaty znajduje się w katedrze w Katanii. W dzień 
św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się 
pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność od 
pożarów i piorunów. W dniu jej pamięci karmiono 
bydło poświęconą solą i chlebem, by je uchronić od 
zarazy. W ikonografii św. Agata przedstawiana jest 
w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano. 

Liturgia 
dziecięca

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

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu 
w kalendarzu 
liturgicznym 
wspominać 
będziemy: 

W poniedziałek 
– Wspomnienie św. 
Agaty, dziewicy i 
męczennicy.

We wtorek  
– Wspomnienie 
świętych męczenników 
Pawła Miki i Towar-
zyszy. 

W sobotę 
– Wspomnienie św. 
Scholastyki, dziewicy. 

Humor na 
niedzielę 

Spotyka się Putin z 
Miedwiediewem. Słuchaj 
Dmitrij. Trzeba coś 
zrobić z tymi różnicami 
w czasie, bo same gafy 
strzelam. Na przykład: 
dzwonie do Prezydenta 
Chin, żeby mu złożyć 
życzenia urodzinowe, a 
on mi mówi, że to dopi-
ero jutro. Przerywa mu 
Miedwiediew. Władimir, 
ja dzwonię do Tuska, żeby 
mu złożyć kondolencje, a 
o mi mówi, że jeszcze nie 
wystartowali.  

Sunday Humour

St Agata



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collections 
- £1600.77; Papers - 
£3.30; Votive Candles 
£102.41; SCIAF - £5 and 
Church Shop - £16.18.

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.

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

Tuesday 6th, Mini Bin-
go in aid of UCM funds. 
£3 for 1-6 books includ-
ing Tea & Biscuits. Fam-
ily and Friends welcome.

Hospital Cards
We have placed  ‘Hos-

pital Cards’, with a pen, 
on a table at the back of 
the church. 

If you know of any pa-
rishioner in hospital who 
would appreciate a visit 
from the clergy please 
complete a card and hand 
it to the Pass Keepers.  
They will give the cards 
to the priest at the end of 
Mass.

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).

Gift Aid
St John’s has received 

a cheque for £6,102.24 
in Gift Aid which is the 
return for six months.

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.

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.

Bingo Tea
A Bingo Tea will 

be held in aid of Perth 
Stroke Club, in St John’s 
Church Hall, on Mon-
day 12th Feb 2018. Eyes 
down for 7.30pm entry 
£1 (inc supper).

Parish Census
A update to the parish records 

will be made on Sunday 18th 
February. All parishioners will be 
invited to complete a Census Card 
with details of their name and 
address in order that our priests 
may have an up-to-date record of  
those living in the parish.

A similar census will be conduct-
ed in neighbouring parishes about 
the same time. If you know of 
someone who is unable to attend 
Mass on that date you may take a 
Census Card to them and return it 
to the priests the following Sunday.

The parish is fully signed up to 
the Information Commissioners 
Office and acts within the guidance 
set out for the Data Protection 
Register.

Thank you for your support.
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We think sometimes that poverty is only being hungry, naked 
and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and 
uncared for is the greatest poverty. We must start in our own 
homes to remedy this kind of poverty.

 
 Saint Teresa of Kolkata

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 

Mass of 
Thanksgiving for 

the Priesthood 
and Intercession 

of Priests

11am, Saturday 10th 
February

Celebrant
Bishop Stephen 

Robson

All welcome

DUNKELD SERRA


