
Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810   @StJohnRCPerth                        www.dunkelddiocese.org.uk   

19th Sunday of Ordinary Time
Year B

12th August 2018

“Do nothing to sadden the Holy Spirit with Whom you 
were sealed against the day of redemption.”

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Taste and see 
 that the Lord is good.

Gospel Acclamation 
 If anyone loves me 
 he will keep my word, 
 and my Father will love him,   
 and we shall come to him.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Maureen 
Wallace, Tony and May 
Ward, Lucy Parr, Peter 
Gowran, Adam McNee, 
Annie and Charles Can-
ning, Jimmy Canning 
and Virginia Dawson 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 (07851 735590)

OWNERSHIP AND GRIEF
We want to love God 

the Holy Spirit, for we 
are begotten of the Spirit 
(Jn 3:8), are filled with 
the Spirit (see Acts 2:4), 
and follow the lead of the 
Spirit (Gal 5:25). Nev-
ertheless, we can sadden 
or grieve the Holy Spirit 
(Eph 4:30).

We have been sealed 
with the Holy Spirit 
(Eph 4:30). This means 
we have been marked 
or branded as owned by 
God. The Spirit’s work 
in our lives should be an 

exterior expression of 
this interior mark, which 
is sometimes called a 
“character” (Catechism, 
1272, see also 1269). Be-
ing sealed with the Spirit 
means the remarkable 
absence in our lives of 
certain natural human at-
titudes such as “all bitter-
ness, all passion and an-
ger, harsh words, slander, 
and malice of every kind” 
(Eph 4:31). The absence 
of these expressions of 
our fallen nature indicates 
that we are born again, 
have a new nature, and 

are owned by God. Be-
ing sealed with the Spirit 
also means the remark-
able presence of kindness, 
compassion, and forgive-
ness (Eph 4:32). To err 
is human; to forgive and 
show kindness and com-
passion even to our en-
emies is truly divine. This 
indicates we are owned 
by God.

We love the Holy 
Spirit by showing that 
God owns us. We grieve 
the Spirit by pretending 
to own ourselves by do-
ing our own thing. Don’t 
grieve the Spirit.

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 
will be provided. 

Tickets will be on sale 
after Mass on 18th-19th 
August or can be reserved 
by texting or calling 
07706610543.  All pro-
ceeds go directly to the 
volunteer charity at the 
Budimex Children’s Hos-
pital, Bucharest.

Extra-Ordinary 
Eucharistic 
Ministers’ and 
Readers’ Rota

The new Rota is now 
available in the Sacristy 
and can be picked up after 
Mass.

Sunday Collection
Thank you once again 

for your generosity - 
last Sunday’s collection 
amounted to £1563.98; 
Votive Candles - £93.44; 
Church Papers - £15.15; 
Church Shop - £7.

Special collection next 
Sunday in aid of the 
Bishop’s Mensal Fund.

Family Conference
Celebrate Scotland in-

vite you to the 2018 Cath-
olic Family Conference at 
St Ninian’s High School, 
Giffnock on Saturday 8th 
- Sunday 9th September.

This year’s theme is 
‘See, I am doing a new 
thing’ - for more details 
or to book a place please 
see www.celebratecon-
ference.com  or phone Fr 
Farrell 07793 370910.

Union of 
Catholic Mothers

Diocesan Opening 
Mass 7pm, Tuesday 28th 
August with Bishop Ste-
phen Robson followed 
with refreshments. All 
welcome.

Childrens’ 
Liturgy Rota

The new Rota is now 
available at the back of 
the church.

Mass for the Sick
Mass for the Sick will 

resume on Saturday, 18th 
August at 10am. Teas as 
usual in the Hall after-
wards.  All welcome.

Lunch Club
Our Lunch Club will 

recommence on Monday 
13th August - at 12noon. 
Come along for a soup 
and a roll - just £2.

Wednesday 15th August

Feast of the 
Assumption

Holy Day of 
Obligation

and a wonderful 
call to appreciate 
the place of Mary 

in our lives
Vigil Mass (Tuesday) 7pm;  
Wednesday 10am and 7pm
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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. Maksymiliana Marii 
Kolbego, kapłana i męczennika. 

W środę 
– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Obowiązek uczestnictwa we 
Mszy św. 

 

Chleb – „owoc ziemi oraz 
pracy rąk ludzkich”– w naszym 
kręgu kulturowym traktowany 
był zawsze jako niezbędny 
warunek życia i przeżycia. 
Zdobywany „w pocie czoła”, 
kojarzył się zwykle raczej 
z ludzkim wysiłkiem niż 
z darem niebios. A jednak 
życie nauczyło nas, że mod-
litwa o „chleb nasz powsz-
edni” ma swój głęboki sens: 
przypomina, że nawet w czysto 
biologicznym wymiarze życia 
jesteśmy zależni od Boga i 
Jego łaskawości. Doświadczyli 
tego Izraelici idący czterdzieści 
lat przez pustynię, a potem 
prorok Eliasz, który mocą 
pożywienia wskazanego przez 
anioła Pana „szedł czterdzieści 
dni i czterdzieści nocy, aż do 
Bożej góry Horeb”. Nie był to 
jeszcze chleb na życie wiec-
zne. Wszyscy oni poumierali, 
ale doświadczyli rzeczy bard-
zo ważnej: że tych, których 
Bóg prowadzi, tych On sam w 
drodze żywi. Do osiągnięcia 
celów mieszczących się w 
ziemskim horyzoncie wystarc-
zy manna z nieba, podpłomyk, 
dzban wody lub chleb nasz 
powszedni. Jednakże żaden 
z tych Bożych darów nie jest 
jeszcze pokarmem na „życie 
wieczne”. Na przestrzeni 
całej historii zbawienia Bóg 
gotował ludziom wiele nie-
spodzianek. Czy jednak mógł 
ktoś przypuszczać, że On sam 
weźmie na siebie rolę Mes-
jasza i w swojej miłości do 
człowieka On sam stanie się 
jego pokarmem. „Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił 
z nieba. Jeśli kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki. 

Sunday Reflection

Chlebem, który Ja dam, jest 
moje ciało za życie świata”– 
mówi Chrystus. Co to oznac-
za? Już Ojcowie Kościoła 
zauważyli, że przyjmując nor-
malne pożywienie sprawiamy, 
że powoli przekształca się 
ono w nasze ciało, staje się 
naszym ciałem. Gdy jednak 
przyjmujemy ciało Chrystusa, 
rzecz ma się odwrotnie: to my 
przekształcamy się albo lepiej – 
wtapiamy się w ciało Chrystusa, 
stajemy się do Niego podobni, 
stajemy się bardziej Chrystu-
sowi. W tym sensie przyjmow-
anie Ciała Pańskiego, czyli 
nasz możliwie pełny udział 
w Eucharystii, najskuteczniej 
wprowadza nas w zbawczą 
rzeczywistość Kościoła. Ten 
właśnie Kościół odsłania 
nam tajemnicę miłości Boga 
do człowieka i przedstawia 
nam Chrystusa jako wzór 
do naśladowania: „Bądźcie 
naśladowcami Boga jako 
dzieci umiłowane i postępujcie 
drogą miłości, bo i Chrystus 
Was umiłował i samego siebie 
wydał za nas w ofierze”– pr-
zypomina św. Paweł. Każdy, 
kto te słowa potraktował na 
serio i starał się je zrealizować 
w życiu, wkraczał na drogę 
świętości. Dobitnie (w słowie 
i w życiu) wyraził to św. brat 
Albert Chmielowski: „Patrzę 
na Jezusa w Jego Eucharystii. 
Czy Jego miłość obmyśliła coś 
jeszcze piękniejszego? Skoro 
jest Chlebem i my bądźmy 
chlebem. Skąpy jest ten, kto 
nie jest jak On. Dawajmy sie-
bie samych”. Nie wolno nam 
zapominać o przestrodze 
Chrystusa: „Jeżeli nie 
będziecie spożywać ciała Syna 

Człowieczego i nie będziecie 
pili krwi Jego, nie będziecie 
mieli życia w sobie” (J 6,53). 
Chodzi tu oczywiście o nad-
przyrodzony wymiar życia, 
o „życie wieczne” w łasce 
uświęcającej. Doświadczenie 
religijne wielu chrześcijan 
potwierdza, że gdy przez 
dłuższy czas zaniedbujemy 
przystępowanie do Komunii 
Świętej, to życie Boże faktyc-
znie w nas zamiera: zaczyna się 
chrześcijańska wegetacja. Niby 
żyjemy, ale życie to nie przyno-
si zbawiennych owoców. Oga-
rnia nas zniechęcenie. Może 
więc i do nas zostało skierow-
ane to wezwanie: „Wstań, jedz, 
bo przed tobą długa droga!”.

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. 

Być chlebem jak On

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 spec-
jalny formularz. 

Zajęcia dla tej grupy będą 
się odbywać wg. programu 
jaki jest stosowany w Polsce 
w Archidiecezji Krakowsk-
iej. Spotkania tej grupy będą 
w jednaj z sal obok holu 
parafialnego. Terminy 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 sier-
pnia (niedziela). Zajęcia 
rozpoczną się od września. 
Wszelkie informacje można 
uzyskać dzwoniąc pod nr tel-
efonu 01738 564 182.

Prawda o 
Wniebowzięciu 
Matki Bożej 

stanowi dogmat 
naszej wiary. Orzec-
zenie to papież Pius 
XII wypowiedział 
uroczyście w bazylice 
św. Piotra 1 listopada 
1950 r.  w obecności 
prawie 1600 biskupów 
i niezliczonych tłumów 
wiernych. Przekonanie 
o tym, że Pan Jezus 
nie pozostawił ciała 
swojej Matki na ziemi, 
ale je uwielbił, uczynił 
podobnym do swojego 
ciała w chwili zmart-
wychwstania i zabrał 
do nieba, było powsze-
chnie wyznawane w 
Kościele katolickim. 
Już w VI wieku cesarz 
Maurycy (582-602) 
polecił obchodzić na 
Wschodzie w całym 
swoim państwie w 
dniu 15 sierpnia osobne 
święto dla uczczenia tej 
tajemnicy. W Rzymie 
istnieje to święto z całą 
pewnością w wieku 
VII. Wiemy bowiem, 
że papież św. Sergiusz 
I (687-701) ustan-
awia na tę uroczystość 
procesję. Papież Leon 
IV (+ 855) dodał do 
tego święta wigilię i 
oktawę. Różne bywają 
nazwy tej uroczystości: 
Wzięcie Maryi do 
nieba, Przejście, 
Zaśnięcie, Odpoc-
znienie Maryi. Te-
olodzy Kościoła usiłują 
nie tylko stwierdzić 
fakt istnienia tej ta-
jemnicy, ale także go 
uzasadnić. O tej tajem-
nicy pisali św. Tomasz 
z Akwinu (+ 1274), św. 
Albert Wielki (+ 1280), 

Jan Gerson (+ 1429), 
Suarez (+ 1617) i inni. 
Według Tradycji Mat-
ka Boża ostatnie lata 
swego życia spędziła w 
Jerozolimie w pobliżu 
Wieczernika albo w 
Efezie. Większość 
badaczy przychy-
la się do pierwszej 
możliwości.  Kult 
Maryi Wniebowziętej 
był w Kościele bardzo 
żywy i zdecydowanie 
wyróżniał się wśród 
wielu innych. Wys-
tawiono tysiące świątyń 
pod wezwaniem Matki 
Bożej Wniebowziętej. 
W ciągu wieków 
powstało 8 zakonów 
pod tym wezwaniem: 
1 męski (asumpcjoniści 
- Augustianie od 
Wniebowzięcia) i 7 
żeńskich.  W polsk-
iej (i nie tylko) trady-
cji dzisiejsze święto 
zwane jest również 
świętem Matki Bożej 
Zielnej. Na pamiątkę 
podania głoszącego, że 
Apostołowie zamiast 
ciała Maryi znaleźli 
kwiaty, poświęca się 
kwiaty, zioła i kłosy 
zbóż. Lud wierzy, że 
zioła poświęcone w tym 
dniu za pośrednictwem 
Maryi otrzymują moc 
leczniczą i chronią od 
chorób i zarazy. Rolnicy 
tego dnia dziękują Bogu 
za plony ziemi i ziarno, 
które zebrali z pól. 
Dzisiejsza Uroczystość 
jest świętem 
obowiązkowym tzn. 
mamy obowiązek uc-
zestniczenia we Mszy 
św. Brak uczestnict-
wa jest obwarowany 
grzechem ciężkim.

Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP


