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2nd Sunday of Ordinary Time
Year C

20th January 2019

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of those who have 
died recently and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

Recently dead: Lynn 
Leask, Sydney Malcolm, 
Robert Bell, David Mill  
William Wilson and John 
Gorman

Anniversaries: Sheila 
Blyth, Donald MacDon-
ald, Betty McMahon and 
Charles Canning

Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of
CONFESSION

Saturday
5-6pm

6.30pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

or as announced

Priests: Very Rev. Steven Canon Mulholland MA STL VE, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 259371) 
              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)

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear Sisters and Brothers in Christ

The Saturday Vigil Mass will start at 4pm 
on Saturday 2nd February so I have 
looked at provision for the Holy Sacra-

ment of Confession. On Tuesday evening there 
will now be a Holy hour from 6-7.00pm where 
a sacred grand silence will be maintained to al-
low people to adore and speak to their Creator. 
During the Hour there will be Adoration of the 
Blessed Sacrament. Confessions will be from 
6pm-6.30pm. Mass will be as usual at 7pm. 

the parish a morning and 
evening slot for Con-
fessions. We have left 
behind us a year during 
which there has been 
a great deal of dark-
ness, and much uncer-

This will begin on 
Tuesday 5th February. 
Confessions will also 
be heard immediately 
after the Saturday morn-
ing Mass and on request. 
Therefore, this will give 

ParishShop
Open after 

Mass 
on Sunday

Bringing us to the Light of Light
tainty and anxiety about 
the future. As we enter 
2019, let us put fear aside 
and entrust ourselves, 
our loved ones and this 
whole world to the pro-
tection and the inter-
cession of the Blessed 
Mother of God. May She 
bring us, and this world 
around us, to the Light 
of Light Whom She pre-
sented to the Magi in 
Bethlehem. Adore Jesus, 
in the Monstrance, as He 
patiently waits and wel-
comes us. He is the One 
Who gave His Life for us 
and our sins. It is He to 

Whom we owe adoration 
and worship. Focus on 
the Divine Presence and 
the miracle of this great 
opportunity to do Him 
homage in a real and tan-
gible visit in His earthly 
home.  A visit with Jesus 
is like a visit with an en-
during Friend. Before 
you know it, the time to 
go home has arrived. Yet 
this visit fortifies like no 
other. As we all strive 
to become saints, this is 
an opportunity not to be 
missed!

Canon Mulholland

Thanks
Susan Cassidy wishes 

to thank all who attended 
on Monday, 7th January 
or who sent cards, gifts 
or best wishes.  It is only 
achieved through support 
and encouragement from 
many people in the Parish.

Italian Mass
Mass in Italian will be 

celebrated in St John’s 
at 1pm on Saturday 26th 
January - followed by the 
monthly meeting of the 
Italian Association. 

Italian Mass
Italian classes resume 

on Sturdays - at 4.15pm 
- beginners and all stages 
welcome.

Collections
Collection - £1528.18; 
votives candles - £85.87; 
Catholic Papers - £ 6.50
Shop - £10 and Hall Rent 
- £60.

Union of Catholic 
Mothers

Tuesday 22nd, Mass at 
7pm followed by Burns 
Supper. All members and 
anyone interested in join-
ing the UCM are very wel-
come.  Please bring along 
any favourite poems.

Please note 
Saturday Vigil Mass 
(the anticipated 
Mass of Sunday) 
will change from 
6.30pm to 4pm 
on Saturday 2nd 
February

This week
Monday 21 January 
Requiem Mass for 
William Wilson at 10am

Tuesday 22 January 
Requiem Mass for 
Lynn Leask at 10am 

New 
time

Lunch Club
The lunch club meets on 

Mondays at 12 noon - for 
soup and a roll - cost just 
£2.50. All welcome.

Chidren’s Liturgy
On Sunday’s at 9am 

our Children’s Liturgy a 
prayerful service for that 
takes place at the same 
time as we are celebrating 
the Liturgy of the Word. 
This allows the children to 
have the Sacred Word of  
God presented to them in a 
way they can more easily 
understand and in a way 
they can participate. 

Sick Mass
Thanks to all who took 

part in this month’s Mass 
for the Sick. Throughout 
the year we will celebrate 
this Mass on the third Sun-
day of the month.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday Reflection

Bóg jest Bogiem wesela, 
a nie smutku, tyle że nasza 
tęsknota za radością od wc-
zesnego dzieciństwa jest 
narażona na okaleczenie. 
Te okaleczenia sprawiają, 
że zamykamy się w sobie, 
odcinamy się od prawdzi-
wych pragnień, zabrania-
my sobie uczuć, przesta-
jemy wierzyć w szczęście, 
podejrzewamy każdą 
radość o podstęp cierpi-
enia. Wielu ludzi boi się w 
piątek przeżyć najskrom-
niejsze rozweselenie, gdyż 
są przekonani, że niedziela 
będzie pełna łez. Coraz 
mniej ludzi wierzy w udane 
małżeństwa, coraz częściej 
słowo „rodzina” kojarzy 
się z torturami psychic-
znymi. Ludzie zamykają 
się na doznawanie radości, 
szukają rozweselenia w 
uzależnieniach chemic-
znych, w pracoholizmie, w 
zajęciach pochłaniających 
uwagę, w obsesyjnej 
aktywności nawet o pozo-
rach charytatywnych. W 
masturbacji i obżarstwie, w 
seksie i Internecie, upijaniu 
się piwem i wirtualnych 
grach, w których mszczą 
się na wygenerowanych 
potworach. I wszystko dlat-
ego, że stłumiona tęsknota 
za prawdziwym wese-
lem została zablokowana. 
Im bardziej nie wierzą w 
radość życia, tym usilniej 
oddają się hedonistycz-
nym imitacjom. Substytuty 
miłości, czułości, radości, 
sukcesu, przyjaźni są na 

wyciągnięcie drżącej ręki. 
Ale to wszystko tylko depr-
esyjnie pogłębia smutek. 
Wiele matek daje swym 
dzieciom jedzenie zami-
ast czułości, wielu ojców 
daje dzieciom pieniądze 
zamiast rozmowy. Wielu 
ludzi młodych nie ma 
nic do zaofiarowania 
partnerom prócz seksu. 
Wielu ludzi woli oglądać 
godzinami ekranowe 
dramaty, niż zaryzykować 
uświadomienie sobie na 
minutę własnej tragedii. 
Odcinamy się od uczuć. 
Nie chcemy odczuwać 
głodu serca i zapycha-
my go czymkolwiek, co 
nas oszuka na chwilę, a 
nie zaspokoi na zawsze. 
Czego naprawdę prag-
niesz? Szczęścia, czułości, 
miłości, rozmowy, ro-
zweselenia, które nie jest 
pustym śmiechem. Kto 
ci może to dać? Tylko Je-
zus zaradził pustce kami-
ennych stągwi. Było ich 
sześć. To szóstego dnia 
stworzono człowieka. Żeby 
poczuć smak prawdziwego 
szczęścia, trzeba uczynić 
to, co mówi Jezus – zgodnie 
z zachętą Maryi: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam 
powie”. Wesele w Kanie 
jest nie tylko wydarzeni-
em rozpoczynającym sz-
ereg cudów Jezusa, ale 
też symbolem powołania 
człowieka do przeżywania 
nieskończonego i niew-
yczerpalnego wesela. Był 
trzeci dzień i zabrakło 

wina, za godzinę lub dwie 
wesele mogło się skończyć 
niemiłym zgrzytem. Sta-
rosta weselny udawał, że 
wszystko jest w porządku. 
Zachowywał pozory pan-
owania nad sytuacją. Jest 
mnóstwo ludzi, którzy już 
w połowie życia skazani 
są na sztuczny uśmiech, 
skrywający bankructwo 
uczuć i ducha. Ich radość 
z życia albo powiedzmy 
inaczej: ich wesele, stało 
się kurtyną zasłaniającą 
rozpacz i beznadzieję, 
deficyt i rozczarow-
anie. Im więcej imprez, 
tym większy lęk przed 
samotnością, im więcej 
zmysłowego zaspoko-
jenia i upojenia, tym 
bardziej okradziony duch. 
Szczęście nie leży poza 
nami, lecz jest w naszym 
wnętrzu – w odkryciu w 
samotności pełni obecności 
Ducha Świętego. Któż jed-
nak w to uwierzy? Kto jest 
owym wiecznym wese-
lem i niegasnącym rozra-
dowaniem dla człowieka? 
„Jezus rozradował się w 
Duchu Świętym…” (Łk 
10,21)

Canon Mulholland

Liturgia dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. 
dla dzieci będzie 3-go lu-
tego 2019 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy 
wszystkie dzieci!

Children’s LiturgyHouse Blessings

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnie-
je możliwość skorzystania 
z Sakramentu Spowiedzi od 
godz. 4:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spowiedzi i 
do pełnego uczestnictwa 
we Mszy św. Msza św. w 
każdą niedzielę o godz. 
5pm. 

Confession and Sunday Mass

Puste stągwie, puste serca                                                                                                                                            

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Jest jeszcze możliwość 
zaproszenia kapłana 
z tradycyjną „Wizytą 
Kolędową”, by poświęcić 
mieszkanie na Nowy 2019 
Rok. Przygotowując się do 
wizyty postarajmy się o stół 
nakryty białym obrusem, 
na stole umieśćmy Pismo 
św. (jeśli takowe posiada-
my), krzyż i świece. 

Wodę święconą kapłan 
przyniesie ze sobą. 
Zgłoszenia można robić 
dzwoniąc do ks. Bogdana 
na nr parafialny 01738 
564182. 

Kalendarz Liturgiczny

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

W czwartek 
– Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i 
doktora Kościoła. 

W piątek 
– Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła. 

W sobotę – 
Wspomnienie Świętych biskupów Tymoteusza 
i Tytusa. 

Święto Nawrócenia 
św. Pawła

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie 
Turcja) około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z 
żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. 
Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł 
odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył 
się rzemiosła - tkania płótna namiotowego. Później 
przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Był uc-
zniem Gamaliela (Dz 22, 3) Gorliwość w strzeżeniu 
tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał 
się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą 
Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienow-
aniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli 
udał się z listami polecającymi do Damaszku (Dz 9, 
1n; Ga 1, 15-16), aby tam ścigać chrześcijan. 

Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram miasta 
“olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na 
ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A 
On: «Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i 
wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» 
(Dz 9, 3-6). 

Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym 
nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. 
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim 
pobycie w Jerozolimie odbył trzy misyjne podróże: 
pierwszą - w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z 
Barnabą i Markiem; drugą w latach 50-53: Filippi-
Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymo-
teuszem i Sylasem; trzecią w latach 53-58: Efez-
Macedonia-Korynt-Jerozolima. Św. Paweł, nazywany 
Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin 
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Tes-
tamentu. W Palestynie Paweł został aresztowany i był 
przesłuchiwany przez prokuratorów Feliksa i Festu-
sa. Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei. Gdy 
odwołał się do cesarza, został deportowany drogą 
morską do Rzymu. Dwa lata przebywał w więzieniu 
o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się 
do Efezu, Hiszpanii (prawdopodobnie; jak podaje 
Klemens, “dotarł do kresu Zachodu”, a tak określano 
tereny Półwyspu Iberyjskiego) i na Kretę. 

W Efezie albo w Troadzie aresztowano go po raz 
drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na zakończenie 
procesu oraz wyrok. Zginął śmiercią męczeńską przez 
ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr 
Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła 
Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybu-
dowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem 
licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frank-
furtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy 
oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.


