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16th Sunday of Ordinary Time
Year B

22nd July 2018

“It is He Who is our Peace, and Who made the two of us one by breaking 
down the barrier of hostility that kept us apart.”

Welcome 
to our 
visitors

Teas after the 11am 
Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 The Lord is my shepherd; 
 there is nothing I shall want.

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 Elizabeth Drys-
dale,  John Fyall,  Mary 
and George Duncan,  
Alex and Jess Harper 
and family, Franco Mina, 
David Forbes, John Ste-
venson, Greta McLeod 
and Michael McCreadie 
and for all whose anni-
versaries 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)

PEACE TALKS

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Micah proph-
esied that the 
Messiah would 

not only be peaceful or 
make peace but that He 
would be Peace (Mi 5:4). 
Moreover, Jesus began 
the Sermon on the Mount, 
the quintessence of His 
preaching, by proclaim-
ing: “Blest too the peace-
makers; they shall be 
called sons of God” (Mt 
5:9). On the night before 
He died, Jesus announced 
that He would leave peace 

to His disciples in His last 
will and testament (Jn 
14:27). Considering all 
this and more, St. Paul 
came to the conclusion 
that Jesus “is our Peace” 
(Eph 2:14), Who estab-
lishes peace (Eph 2:15) 
and announces “peace to 
you who were far off, and 
to those who were near” 
(Eph 2:17).

It is clear that Jesus 
is Peace. But is He your 
Peace? For this to be so, 
we must follow Jesus by 

Italian Association 
theatre trip

For those members 
who have signed up 
to see Chicago at Pit-
lochry Festival Theatre 
on Monday 6th August 
- our coach will leave 
St John’s RC Church at 
4.30pm, to allow us to 
have High Tea at Bank-
foot, “lungo il percorso”.

Union of 
Catholic 
Mothers

Our bus leaves St 
John’s Church at 2.30pm 
for the outing to Forfar 
for Fr Tobias’ Silver Jubi-
lee on Sunday 29th July.  

Romania 
Project Meal

A Spanish-Mexican 
Theme Meal in aid of 
St John’s Academy’s 
Romania Mercy Project 
will be held at 7.30pm, 
Saturday 25th August in 
St John’s Church Hall - 
price £7 a ticket.

An additional donation 
can be made at the end of 
the evening if you think 
that the meal was worth 
even more! Please bring 
your own drink - glasses 
will be provided.

Gift Aid
The sum of £2000 has 

been received from Gift 
Aid Scheme for the tax 
year 2017/18. If you are a 
UK tax payer and would 
like to find out how to 
join the scheme - please 
speak to Mgr Drysdale.

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

07549 605007 
Preferably send a text - or leave 
a message on voicemail. Please 
remember to leave a name and 
phone number.

Parish Shop
Open after  

Sunday Mass

Parish 
Library
Borrow from 
our extensive 

collection 

making peace through the 
blood of the cross (Col 
1:20). For Jesus to be our 
Peace, we must accept 
Jesus as our Peace by for-
giving, loving, and rec-
onciling with everyone, 
including our enemies.

Thank you
Anne Mitchell says 

thank you to the parish 
for the lovely presenta-
tion of flowers, and to 
Mgr Drysdale for his 
warm tribute, which 
marked her 25+ years of 
work with the Rainbow 
Guides in St John’s.

Collections
Thank you for your gen-

erous support - St John’s 
collections: £1467.94; Vo-
tive Candles: £83.51; Pa-
pers: £19.30 and Church 
Shop: £12.00
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy:

W poniedziałek
 – Święto św. 
Brygidy, zakonnicy, 
patronki Europy.

W środę 
– Święto św. Jakuba, 
apostoła. 

W czwartek 
– Wspomnienie 
Świętych Joachima i 
Anny, rodziców NMP. 

„Biada pasterzom”. 
Pasterze w dzisiejszym 
fragmencie z księgi pro-
roka Jeremiasza to przede 
wszystkim władcy Izrae-
la. Ci, którzy prowadzą 
naród, „odrośl Dawida”. 
Przestroga i pouczenie 
Boga Jahwe jest jed-
noznaczne: „Biada pas-
terzom, którzy prowadzą 
do zguby i rozpraszają 
owce mojego pastwiska”, 
i na innym miejscu: „Wy 
rozproszyliście moją 
trzodę, rozpędziliście 
i nie troszczycie się o 
nią...”. Ta przestroga 
jest uniwersalna i do-
tyczy wszystkich, któr-
zy sprawują władzę, a 
zarazem jest wołaniem 
Boga, który cierpi, kiedy 
dzieje się krzywda. Ta 
przestroga dotyczy nie ty-
lko sprawujących władzę 
świecką, ona dotyczy 
duchownych, księży i 
biskupów również. Jest 
przypomnieniem, że 
stały rachunek sumie-
nia i żywa rozmowa z 
Bogiem to fundamenty 
sprawowania władzy 
przez chrześcijan oraz 
w sprawach religijnych 
przez duchownych. Bib-
lijny król Salomon prosił 
Boga o dar mądrości, 
aby umiał sprawiedliwie 
sądzić lud i rozróżniać 
dobro od zła. Rachunek 
sumienia, żywa modlitwa 
i prośba o dar mądrości – 
to nieodzowne składniki 
służby braciom, czy 
tej świeckiej, czy tej 
duchowej. „On, który 
obie części ludzkości 
uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzierający je 
mur – wrogość”. Jakże 
stale aktualne są te 
słowa świętego Pawła. 
Minęło dwa tysiące lat 
od ich wypowiedze-
nia i ciągle musimy 
pokonywać różne mury i 
zapory, które sami sobie 
wybudowaliśmy. Kiedyś 
nazywało się to pracą 

nad sobą. I jest to we-
zwanie do przekraczania 
wszelkich lęków, barier 
i oporów wewnętrznych, 
aby we wszystkim był 
Chrystus na pierwszym 
miejscu, i Ewangelia. 
Tak w życiu osobistym, 
jak i społecznym. „Prze-
mieniajcie myślenie 
wasze...”– mówi gdzie 
indziej (Rz 12,12) święty 
Paweł. Chrześcijaństwo 
jest religią otwarcia, 
nie zasklepienia, religią 
radości, nie ponura-
ctwa, jest wychodzeni-
em stale na spotkanie z 
przychodzącym do nas 
na różny sposób Chrys-
tusem. „Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce 
pustynne i wypocznijcie 
nieco”. W tych słowach 
wypowiedzianych przez 
Jezusa do apostołów 
nie chodzi o wyjazd na 
wakacje. Przypominają 
nam one o potrzebie 
pogłębionego życia 
duchowego. Pustynia, 
miejsce osobne, to szc-
zególna przestrzeń spot-
kania z Bogiem. To 
miejsce walki o Boga 
w sobie. Taką pustynię 
musimy zorganizować 
sobie sami, abyśmy się 
nie zagubili. Szczegól-
nie my, żyjący w dużych, 
ruchliwych miastach, my, 
którzy zabiegani – często 
nie zauważamy żyjących 
z nami, obok nas naszych 
najbliższych. Zabieganie 
i hałas jest tak naprawdę 
często tylko pretekstem, 
aby pod tą powierzchnią 
ukryć swoje zagubienie, 
samotność i wszystkie 
obawy i lęki. Jest tarczą 
ochronną, którą musimy 
rozbić, choć ten proces 
jest na pewno bolesny 
i niełatwy. Pustynia w 
ewangelicznym znac-
zeniu tego słowa tak 
naprawdę jest darem, 
którego wartości często 
nie dostrzegamy albo 
dostrzegamy za późno.

Religia otwarcia i radości
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 uc-
zestnictwa we Mszy św. o 
godz. 5pm. 

Święci Joachim i 
Anna, Rodzice NMP

Ewangelie nie 
przekazały o rodzi-
cach Maryi żadnej 
wiadomości. Milczenie 
Biblii dopełnia bogata 
literatura apokryfic-
zna. Anna pochodziła 
z rodziny kapłańskiej 
z Betlejem. Hebrajskie 
imię Anna w języku 
polskim znaczy tyle, co 
“łaska”. Od IV wieku 
do dzisiaj pokazuje się 
przy Sadzawce Owczej 
w Jerozolimie miejsce, 
gdzie stał dom Anny 
i Joachima. Obecnie 
wznosi się na nim trzeci 
z kolei kościół. Wybu-
dowali go krzyżowcy. 
Św. Anna jest patronką 
kobiet rodzących, matek, 
wdów, położnic, ubog-
ich robotnic, górników 
kopalni złota, młynarzy, 
powroźników i żeglarzy. 
Joachim miał pochodzić 
z zamożnej i znakomitej 
rodziny z Galilei. Już 
samo jego imię miało być 
prorocze, gdyż oznacza 
tyle, co “przygotow-
anie Panu”. W dawnej 
Polsce czczony był jako 
“protektor Królestwa”. 
Kiedy Maryja była 
jeszcze dzieckiem, miał 
pożegnać ziemię. Razem 
ze św. Anną patronują 
małżonkom. Apokry-
ficzna Protoewangelia 
Jakuba z II wieku podaje, 
że Anna i Joachim byli 
bezdzietni. Małżonkowie 
daremnie modlili się i 
dawali hojne ofiary na 
świątynię, aby uprosić 
sobie dziecię. Joachim, 
będąc już w podeszłym 
wieku, udał się na pust-
kowie i tam przez dni 
40 pościł i modlił się 
o Boże miłosierdzie. 
Wtedy zjawił mu się 
anioł i zwiastował, że 
jego prośby zostały 
wysłuchane, gdyż jego 
małżonka Anna da mu 
Dziecię, które będzie 
radością ziemi. Tak też 
się stało. Przy narodz-
inach ukochanej Córki, 
której według zwyczaju 
piętnastego dnia na-
dano imię Maria, była 

najbliższa rodzina. W 
rocznicę tych narod-
zin urządzono wielką 
radosną uroczystość. 
Po urodzeniu się Maryi, 
spełniając uprzednio 
złożony ślub, rodzice od-
dali swą Jedynaczkę na 
służbę w świątyni. Kiedy 
Maryja miała 3 lata, odd-
ano Ją do świątyni, gdzie 
wychowywała się wśród 
swoich rówieśnic, zajęta 
modlitwą, śpiewem, czyt-
aniem Pisma świętego 
i haftowaniem szat 
kapłańskich. Wcześniej 
miał pożegnać świat 
Joachim. Kult świętych 
Joachima i Anny był w 
całym Kościele - a więc 
także na Wschodzie - 
bardzo dawny i żywy. 
W miarę jak rozrastał 
się kult Matki Chrystusa, 
wzrastała także public-
zna cześć Jej rodziców. 

Czas urlopów i 
wakacji

Przeżywamy czas 
wakacyjno-urlopowy 
by zregenerować nasze 
nadszarpnięte siły 
całorocznym wysiłkiem. 
Dzieci w szkole, rodzice 
w pracy i obowiązkach 
domowych. Dlatego 
przeżywajmy ten czas 
w radości będąc w mie-
jscach, które pomogą 
nam znów „naładować 
baterie” na kolejny 
rok naszych zajęć i 
obowiązków. Niech ten 
czas relaksu nie będzie 
przez nas spędzany w 
sposób pogański przy 
libacjach alkoholow-
ych i bez Boga. Ciągle 
trzeba nam pamiętać, że 
jesteśmy chrześcijanami, 
ludźmi wiary, a to nas 
do czegoś zobowiązuje. 
Niech przykład codzi-
ennej modlitwy i ucz-
estnictwa w niedziel-
nej Mszy św. będzie 
przykładem jaki mamy 
obowiązek dawać 
naszym dzieciom czy też 
najbliższym członkom 
rodziny. Pamiętajmy, 
że od modlitwy i 
Bożych Przykazań nie 
ma wakacji!!! Niech 
Boża opatrzność zaw-
sze i wszędzie nam to-
warzyszy i czuwa nad 
nami. I jestem prze-
konany, że tak będzie 
jeśli i my będziemy o 
Bogu pamiętać. Życzę 
Wam wszystkim miłych, 
pełnych relaksu i słońca 
wakacji i urlopów. 
Szczęść Boże!

Humor na 
niedzielę

Pyta znajomy zna-
jomego: Z kim jedziesz 
nad morze w tym roku? 
Z żoną, dziećmi i z 
teściową. Z teściową? - 
pyta zdziwiony. A niech 
się franca do piachu pr-
zyzwyczaja. 


