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17th Sunday of Ordinary Time
Year B

29th July 2018

“What good is that for so many?” —John 6:9
Teas after the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 You open wide your hand, O Lord,   
 and grant our desires.

Gospel Acclamation 
 Your words are spirit, Lord 
 and they are life: 
 you have the message of eternal life.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Michael Boyle, 
John Doogan, Julienne 
Abomo, Dye McGougan, 
and Christy Kelly and for 
all whose anniversaries 
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)

FEELINGS OF INADEQUACY?

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

The world, the flesh, 
and the devil — the 
three traditional en-

emies of Christians — try 
to brainwash us into trivi-
alizing our lives. Our en-
emies want us to believe 
that it doesn’t matter how 
we spend our time, ener-
gies, thoughts, money, or 
lives.

One technique often 
used to make us think our 
lives are meaningless is to 
show us our inadequacy. 
Satan shows us the im-
mensity of our culture of 
death — mass abortions, 

gross injustices, millions 
starving, and centuries 
of violent oppression and 
unforgiveness. Under 
these conditions, we feel 
inadequate as if our lives 
are only “drops in the 
bucket” (see Is 40:15). We 
are tempted to think that 
giving our lives or wast-
ing our lives has about the 
same effect.

However, Jesus, the 
Truth (Jn 14:6), denies 
the lies regarding our in-
adequacy. He promises to 
multiply lives totally giv-
en to Him (see Jn 6:8ff). 

Then our lives will feed 
and free the masses. Jesus 
makes our lives more than 
adequate. “Through Him, 
with Him, and in Him,” 
our lives become life-
changing, earth-shaking, 
and eternally important.

Therefore, give your 
life totally to the Lord 
and His people (see 2 Kgs 
4:42, 43). The only multi-
pliable life is the one to-
tally given to Him. Give 
totally and live power-
fully.

Union of 
Catholic 
Mothers

Our bus leaves St 
John’s at 2.30pm for out-
ing to Forfar for Fr To-
bia’s Silver Jubilee. 

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”.

Romania 
Project Meal

A      Spanish-Mexican      
themed  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 

L’Arche in Perth
On Wednesday 15th 

August, L’Arche Commu-
nity are holding another 
of their Open meetings, 
exploring the possibility 
of setting up a L’Arche 
Community here in Perth.  
This is being held in St 
Matthew’s Church from 
5.15pm - 7.30pm - all 
welcome.

Sunday Collection
Thank you once again 

for your generosity - 
last Sunday’s collection 
amounted to £1585.06; 
votive candles - £102.66; 
church papers - £5.60; 
church shop - £8 and 
SCIAF - £10.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

We wtorek 
– Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana. 

W środę 
– Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, 
biskupa i doktora Kościoła. 

W sobotę 
– Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana. 

Popularna pieśń mówi o 
porzuceniu gór „dla chleba, 
Panie dla chleba”. Znamy 
z literatury «Za chlebem». 
Gdy patrzę na resztki 
chleba na śmietniku, 
uświadamiam sobie że 
prawdziwą wartość chleba 
zna tylko człowiek głodny. 
Sprawa chleba jest aktu-
alna nie tylko w okresie 
żniw, a jest to sprawa nie 
tylko ludzka, ale i Boża. 
Chrystus umieścił prośbę 
o dar chleba powsz-
edniego w modlitwie, 
której nauczył swoich uc-
zniów. Tak oszczędny w 
słowach, zachował mie-
jsce dla prośby o chleb, 
co świadczy o tym, że jest 
to dla Niego rzecz ważna. 
Sam rozmnaża chleby, 
łamie je i daje ludziom. Za-
trzymuje się w przyjaznych 
domach, by jeść chleb. 
Troszczy się o chleb i rybę 
dla umęczonych uczniów. 
Często zasiada do stołu. 
W końcu gromadzi swój 
Kościół wokół Stołu i po-
zostaje w tajemnicy Chle-
ba. „Jam jest chleb życia. 
Kto do mnie przychodzi nie 
będzie łaknął ... Chlebem, 
który Ja dam, jest moje 
ciało za życie świata” (J 
6, 35.51). Do zrozumienia 
sprawy troski o chleb Jezus 
zostawił jednak szczególny 
i zawsze aktualny klucz. 
Jest nim ewangeliczne up-
omnienie: „nie troszczcie 
się zbytnio” (Mt 6,31). 
Dlatego nie chcąc by Jego 
misja została sprowadzona 
do sprawy chleba powsz-
edniego, „gdy poznał, że 
mieli przyjść i porwać Go, 
aby Go obwołać królem, 
sam usunął się znów na 
górę”. Wskazuje na piękno 

Sunday Reflection

lilii polnych i na ptaki nie-
bieskie o które troszczy się 
Ojciec Niebieski. Delikat-
nie upomina Martę, że tro-
szczy się i zabiega o bardzo 
wiele spraw, podczas gdy 
jednego potrzeba. Poucza, 
że nie samym chlebem żyje 
człowiek. Zwraca uwagę, 
by nie zabiegać tylko o ten 
pokarm który ginie, ale o 
ten który trwa na wieki. 
Doświadczając na pustyni 
głodu odrzuci pokusę sza-
tana, by kamienie stały się 
chlebem. Nakazuje szukać 
najprzód Królestwa Bożego 
i jego sprawiedliwości. Z 
czego pochodziło piękno 
duchowe brata Alberta 
Chmielowskiego? Z jego 
„teologii chleba”. Mawiał: 
„Powinno się być dobrym 
jak chleb. Powinno się 
być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, 
z którego każdy może kęs 
dla siebie ukroić, nakarmić 
się, jeśli jest głodny”. Tę 
zasadę „teologii chleba” 
realizował z niezwykłą 
konsekwencją. Dlatego na 
wzór świętego Franciszka 
poślubił „Panią Biedę”, 
aby stać się chlebem dla 
drugich. Żył „teologią chle-
ba”. Opowiadają, że ilekroć 
szedł do kardynała Duna-
jewskiego, biskupa kra-
kowskiego, niósł w darze 
dla niego bochen czarnego 
chleba. Tej wspaniałej 
„teologii chleba” naucza 
Chrystus, który w Eucha-
rystii stał się Chlebem dla 
ludzi. Udzielając święceń 
kapłańskich, biskup przy-
pomina: „Naśladujcie to, co 
sprawujecie”. To wezwanie 
odnosi się do wszystkich 
uczestników Eucharystii. 
Przypomniał o tym św. 

Jan Paweł II: „Trzeba do 
tych tematów powracać, 
dopóki na świecie dzieje 
się choćby najmniejsza 
niesprawiedliwość. In-
aczej Kościół nie byłby 
wierny misji, którą 
zlecił mu Chrystus – 
misji sprawiedliwości... 
Zachęcam was, Bracia i 
Siostry, abyście budzili w 
sobie wrażliwość na wsze-
lki niedostatek i ofiarnie 
współdziałali w niesieniu 
nadziei wszystkim, którym 
jej brak. Niech Eucharys-
tia będzie dla was niew-
yczerpanym źródłem tej 
wrażliwości i mocy do 
jej urzeczywistniania w 
codzienności” (Legnica, 2 
czerwca 1997). Pomyślmy 
o tym, gdy bierzemy do 
ręki kromkę chleba.

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. o godz. 5pm. 

Nasz chleb powszedni

Sunday Mass

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-
komunijnej po 
polsku

Dzieci, które w roku szkol-
nym 2018/19 będą w proce-
sie przygotowania do I Ko-
munii św. i rodzice chcą by 
ich program przygotowania 
odbywał się po polsku już od 
dzisiejszej niedzieli można je 
zgłaszać wypełniając specjal-
ny formularz. Zajęcia dla tej 
grupy będą się odbywać wg. 
programu jaki jest stosow-
any w Polsce w Archidiecezji 
Krakowskiej. Spotkania tej 
grupy będą w jednaj z sal 
obok holu parafialnego. Ter-
miny i ilość spotkań będzie 
omawiana na pierwszym 
organizacyjnym spotkaniu 
z rodzicami. Po ukończeniu 
całego programu rodzice 
mogą zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do Sakramentu 
I Komunii św. Może to być 
z klasą szkocką, tak jak 
uczęszczają  do szkoły, może 
to również być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę lub też 
istnieje możliwość przyjęcia 
I Komunii św. w Polsce za 
specjalnym pozwoleniem 
księdza katechety. Termin 
przyjmowania zgłoszeń 
upływa 26 sierpnia (niedzie-
la). Zajęcia rozpoczną się 
od września. Wszelkie in-
formacje można uzyskać 
dzwoniąc pod nr telefonu 
01738 564 182.  

penitentów: od pros-
tych wieśniaków po elitę 
Paryża. Bywało, że zmor-
dowany jęczał w konfes-
jonale: “Grzesznicy zabiją 
grzesznika!” W ostat-
nim roku swojego życia 
miał przy konfesjonale 
ich ok. 80 000. Łącznie 
przez 41 lat jego pobytu 
w tym miejscu przez Ars 
przewinęło się około mil-
iona ludzi. Nadmierne 
pokuty osłabiły już i tak 
wyczerpany organizm. 
Jako męczennik cierpiący 
za grzeszników i ofiara 
konfesjonału, zmarł 4 sier-
pnia 1859 r., przeżywszy 
73 lata. W pogrzebie sk-
romnego proboszcza z 
Ars wzięło udział ok. 
300 kapłanów i ok. 6000 
wiernych. Nabożeństwu 
żałobnemu przewodniczył 
biskup ordynariusz. 
Śmiertelne szczątki 
złożono w kościele 
parafialnym. W 1865 r. 
rozpoczęto budowę obec-
nej bazyliki. Papież św. 
Pius XI wyniósł go do 
chwały świętych  w roku 
jubileuszowym 1925 Pius 
XI. Ten sam papież ogłosił 
św. Jana Vianneya patro-
nem wszystkich proboszc-
zów Kościoła rzymskiego 
w roku 1929. 

Humor na 
niedzielę

Turysta pyta, ile kosz-
tuje przejażdżka łodzią 
po jeziorze Genezaret. 
500 dolarów - informuje 
przewoźnik. To strasznie 
dużo - bulwersuje się tu-
rysta. Owszem, ale to 
przecież po tym jeziorze 
Jezus piechotą chodził! 
Nie dziwie się! Przy tak-
ich cenach...

Św. Jan Vianney
Jan urodził się w 

rodzinie ubogich 
wieśniaków w Dardilly 
koło Lyonu 8 maja 1786 
r. Do I Komunii przystąpił 
potajemnie podczas Re-
wolucji Francuskiej w 
1799 r. Po raz pierwszy 
przyjął Chrystusa do swe-
go serca w szopie, zami-
enionej na prowizoryczną 
kaplicę, do której wejście 
dla ostrożności zasłonięto 
furą siana. Ponieważ 
szkoły parafialne były 
zamknięte, nauczył się 
czytać i pisać dopiero w 
wieku 17 lat. Wstąpił do 
niższego seminarium du-
chownego w 1812 r. Przy 
tak słabym przygotowaniu 
i późnym wieku nauka 
szła mu bardzo ciężko. 

W roku 1813 przeszedł 
jednak do wyższego 
seminarium w Lyonie. 
13 sierpnia 1815 roku 
Jan otrzymał święcenia 
kapłańskie. Miał wówc-
zas 29 lat. Pierwsze trzy 
lata spędził jako wikari-
usz w Ecully, a następnie 
jako wikariusz-kapelan w 
Ars-en-Dembes. Młody 
kapłan zastał kościółek 
zaniedbany i opustoszały. 
Obojętność religijna była 
tak wielka, że na Mszy 
świętej niedzielnej było 
kilka osób. O wiernych Ars 
mówiono pogardliwie, że 
tylko chrzest różni ich od 
bydląt. Ks. Jan przybył tu 
jednak z dużą ochotą. Nie 
wiedział, że przyjdzie mu 
tu pozostać przez 41 lat.
Całe godziny przebywał 
na modlitwie przed 
Najświętszym Sakra-
mentem. Sypiał zaledwie 
po parę godzin dziennie 
na gołych deskach. Pow-
oli wierni przyzwyczaili 
się do swojego pasterza. 
Kiedy biskup spostrzegł, 
że ks. Jan daje sobie jakoś 
radę, erygował w 1823 r. 
parafię w Ars. 

Dobroć pasterza i 
surowość jego życia, kaza-
nia proste i płynące z serca 
- powoli nawracały dotąd 
zaniedbane i zobojętniałe 
dusze. Z każdym roki-
em wzrastała liczba 
przystępujących do sakra-
mentów. Sława probo-
szcza zaczęła rozchodzić 
się daleko poza parafię 
Ars. Kiedy zaś zaczęły 
rozchodzić się pogłoski o 
nadprzyrodzonych chary-
zmatach księdza Jana (dar 


