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18th Sunday of Ordinary Time
Year B

5th August 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
 The Lord gave them 
 bread from heaven.
Gospel Acclamation 
 I am the Way, 
 the Truth and the Life, 
 says the Lord; 
 no one can come to the Father 
 except through me.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Vera Shirley 
who died recently and for 
Lucy Muldowie, Mary 
Taylor, Fay McCahill, 
Annie Buchan, Mar-
tin Grubb, Michael and 
Bridget, Annie McMana-
mon, Jesu Ray 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)

The Bread of Life

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Today’s Gospel read-
ing from the sixth chap-
ter of John begins Jesus’ 
famous Bread of Life 
discourse, which we read 
for four consecutive Sun-
days. There is a distinct, 
intentional progression in 
the words of Jesus regard-
ing our response to this 
heavenly bread.

During the first part of 
the discourse, Jesus em-
phasizes that we must 
believe He is the Bread 
of Life. The word be-
lieve is used four times 

from verses 29 through 
47. Jesus teaches that we 
must believe in Him, and 
accordingly, believe the 
truths He is revealing. “I 
Myself am the Bread of 
Life. No one who comes 
to Me shall ever be hun-
gry, no one who believes 
in Me shall ever thirst” 
(Jn 6:35).

Jesus makes an abrupt, 
intentional transition in 
the last half of the dis-
course. He stops using 
the word “believe” and 
begins using verbs and 

nouns referring to eating 
and drinking. For nine 
consecutive verses, 50 
through 58, the verbs eat 
and drink or nouns for 
food and drink are used. 
“If anyone eats this bread 
he shall live forever” (Jn 
6:51). “If you do not eat 
the flesh of the Son of 
Man and drink His blood, 
you have no life in you” 
(Jn 6:53). “The man who 
feeds on this bread shall 
live forever” (Jn 6:58).

Jesus clearly states that 
anyone who believes in 
Him will take the next 
step and eat His eucharis-
tic flesh. His initial hear-
ers understood exactly 
the progression Jesus was 
making; they just refused 
to obey and eat (Jn 6:60ff). 
What about you? What 
will you do in response to 
Jesus’ clear words? “Un-
less you eat...”

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.

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 £1592.60; 
Votive Candles - £99.03; 
Church Papers - £9.10; 
Church Shop - £31.05 and 
SCIAF - £5.

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.

There will be lively 
worship, good teaching, 
good company in a vi-
brant faith-filled atmos-
phere - including mime, 
drama and Sunday Fam-
ily Mass - designed for 
families of all sizes and 
ages.

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 Ged Farrell 07793 
370910
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy: 

W poniedziałek 
– Święto Przemienienia Pańskiego.
W środę 
– Wspomnienie św. Dominika, kapłana.
W czwartek 
– Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, 
dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
W piątek 
– Święto św. Wawrzyńca, diakona i 
męczennika. 
W sobotę 
– Wspomnienie św. Klary, dziewicy. 

Codzienny pokarm ma 
na uwadze nasze doczesne 
życie. To jest pokarm dla 
ciała. Ten, kto chce mieć 
udział w życiu wiecznym, 
objawionym nam w ciele 
zmartwychwstałego Jezu-
sa, musi dowartościować 
pokarm, który gwaran-
tuje przejście do tej formy 
życia. To jest pokarm 
dla ducha. Z Objawie-
nia wiemy, że jest nim 
słowo Boga. Trzeba to 
słowo usłyszeć, umiłować 
i wykonać. Trzeba to 
słowo postawić wyżej niż 
wszystkie inne pokarmy 
tego świata.

Żyjemy w świecie 
braku zainteresowania 
wieczną formą życia, co 
objawia się w braku zain-
teresowania pokarmem 
nieodzownie potrzeb-
nym do jego zyskania. 
Tym należy tłumaczyć 
spadającą liczbę kato-
lików, którzy w niedzielę 
spieszą do ołtarza, na 
którym spoczywa pokarm 
nieśmiertelności. Liczba 
uczestniczących w Eucha-
rystii nieustannie maleje. 
Znak to czytelny niedoce-
niania życia ofiarowanego 
przez Jezusa tym, którzy 
w Niego i Jemu uwierzą.

Nic się nie da uczynić, 
by – siłą czy podstępem 
– przyprowadzić ludzi 
do stołu słowa Bożego i 
stołu Komunii Świętej. 
To podejście musi być 
całkowicie dobrowolne. 
Rodzice nie mogą zmuszać 
dziecka, aby chodziło do 
kościoła, lecz winni je 

Sunday Reflection

przekonać swoją postawą, 
jak ważne jest dla nich uc-
zestniczenie w niedzielnej 
Eucharystii. Mąż nie pr-
zyprowadzi żony, a żona 
męża. Małżonek może 
jedynie pokazać drogę do 
ołtarza, idąc w niedzielę 
do kościoła.

Wszelkie naciski 
wydają owoce odwrotne. 
Córka zapytana w dniu 
osiemnastych urodzin 
przez matkę, z czego 
się najbardziej cieszy, 
odpowiedziała: „Że 
wreszcie nie będę musiała 
chodzić do kościoła”. W 
jednym zdaniu oceniła 
całą koncepcję wychow-
ania opartą na przymu-
sie, a nie na miłości do 
wielkich wartości. Mama 
uznała ten dzień za klęskę 
swego życia. I słusznie. 
Ale na tę klęskę pracowała 
przez osiemnaście lat. 
Natomiast córka w innej 
rodzinie sama zamówiła 
Mszę Świętą z okazji osi-
emnastki i zaprosiła na 
nią wszystkich bliskich. 
Przybyło 40 osób. Po Eu-
charystii miało miejsce 
radosne spotkanie przy 
stole. Koledzy i koleżanki 
wracali do domu, mówiąc: 
„Co za piękne spotkanie. 
Tak samo urządzę swoją 
osiemnastkę”. Dwie 
postawy współczesnych 
młodych dziewczyn tak 
wiele mówiące. Wszystko 
zaś zależy od tego, jaka 
perspektywa interesuje 
młodego człowieka na 
progu dojrzałości – doc-
zesna czy wieczna. 

Zapowiedź ustanowienia 
Eucharystii spotkała się 
z brakiem zrozumienia 
słów Jezusa ze strony 
słuchaczy. Oni, słysząc o 
możliwości spożywania 
pokarmu dającego życie 
wieczne, szemrali i os-
tatecznie odwrócili się tak 
od pokarmu, jak i Chrys-
tusa. Tak wiele sytuacji 
ujawnia ten sam błędny 
krok współczesnych 
chrześcijan. To wymaga 
zastanowienia i mobili-
zacji sił, by nie popłynąć 
z tym odpływem, bo pow-
rót do ołtarza jest bardzo 
trudny.

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. 

Decyzja na życie wieczne

Sunday Mass

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-
komunijnej po 
polsku

Dzieci, które w roku sz-
kolnym 2018/19 będą w 
procesie przygotowania 
do I Komunii św. i rodzice 
chcą by ich program pr-
zygotowania odbywał się 
po polsku już od dzisie-
jszej niedzieli można je 
zgłaszać wypełniając 
specjalny formularz. 
Zajęcia dla tej grupy będą 
się odbywać wg. progra-
mu jaki jest stosowany w 
Polsce w Archidiecezji 
Krakowskiej. Spotkania 
tej grupy będą w jednaj 
z sal obok holu parafi-
alnego. Terminy i ilość 
spotkań będzie omawiana 
na pierwszym organiza-
cyjnym spotkaniu z rod-
zicami. Po ukończeniu 
całego programu rodzice 
mogą zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do Sakramen-
tu 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 ist-
nieje możliwość przyjęcia 
I Komunii św. w Polsce 
za specjalnym pozwole-
niem księdza katechety. 
Termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa 26 sier-
pnia (niedziela). Zajęcia 
rozpoczną się od września. 
Wszelkie informacje 
można uzyskać dzwoniąc 
pod nr telefonu 01738 564 
182. 

Klara urodziła 
się w Asyżu w 
1193 lub 1194 

r. Była najstarszą z 
trzech córek pana Fa-
varone z rycerskiego 
rodu Offreduccio i 
jego żony Ortolany. Jej 
matka, podczas ciąży, 
w trakcie modlitwy 
usłyszała słowa: “Nie 
bój się, gdyż to dziecko 
zabłyśnie swym życiem 
jaśniej niż słońce!” Pod 
wpływem tych słów 
nadała dziewczynce 
imię Klara (z języka 
łacińskiego clara - 
jasna, czysta, sławna). 
Klara wzrastała w at-
mosferze miłości i 
pobożności. Gdy miała 
12 lat, w Asyżu zaczął 
swą działalność Jan 
Bernardone, przyszły 
św. Franciszek. Klara 
często spotykała się 
z nim, by zrozumieć 
jego słowa. Klara 
poprosiła Franciszka, 
by zwrócił się z prośbą 
do biskupa Asyżu, aby 
mogła stać się siostrą 
Braci Mniejszych. W 
Niedzielę Palmową 
28 marca 1212 r. z 
całą rodziną poszła do 
pobliskiego kościoła. 
Po poświęceniu palm 
każdy odbierał palmę 
z rąk biskupa. Biskup 
Gwidon podszedł jed-
nak sam do Klary i 
wręczył jej palmę 
- był to umówiony 
wcześniej znak zgody. 
Tej samej nocy dziew-
czyna wymknęła się z 
domu, by oddać życie 
Chrystusowi. Z rąk św. 
Franciszka otrzymała 
zgrzebny habit i welon 
zakonny. Po pewnym 
czasie przyłączyła 

się do niej jej siostra, 
bł. Agnieszka. Klara 
odmówiła powrotu do 
domu swoim krewnym, 
którzy przyjechali, by 
ją do tego przekonać. 
Franciszek wystawił 
siostrom mały klasz-
tor przy kościółku św. 
Damiana. Pierwszą 
jego ksienią została 
Klara. Franciszek 
bardzo cieszył się z 
powstania tej rodziny 
żeńskiej. Kiedy bow-
iem bracia byli zajęci 
życiem apostolskim, 
siostry miały dla nich 
stanowić zaplecze po-
kuty i modlitwy. Za-
kon nosił nazwę Pań 
Ubogich, a popularnie 
klaryskami. Siostry nie 
mogły posiadać żadnej 
własności, a powinny 
utrzymywać się je-
dynie z pracy swoich 
rąk. Odtąd San Dami-
ano stało się kolebką 
nowego Zakonu. Swoje 
żarliwe modlitwy Klara 
wspierała surowym 
życiem, częstymi pos-
tami i nocnymi czu-
waniami. Po śmierci 
św. Franciszka cały 
trud utrzymania zakonu 
spadł na jej barki.Klara 
w klasztorze św. Dami-
ana żyła przez 42 lata. 
Wyczerpujące posty, 
umartwienia i czu-
wania spowodowały, 
że 11 sierpnia 1253 r. 
umarła. Już dwa lata 
później Aleksander IV, 
ogłosił ją świętą. Papież 
dokonał jej uroczystej 
kanonizacji w Anagni 
w 1255 roku.

Święta Klara, 
dziewica


