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3rd Sunday of Ordinary Time
Year C

27th 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: Cath-
erine Hutchison, Maria 
Borzoni and Catherine 
McGregor.

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)

My dear Sisters and Brothers in Christ

While it’s true that the mysteries of our 
Faith are completely reasonable, that 
doesn’t mean that we can “solve” 

these mysteries. When it comes to God’s sa-
cred mysteries, there’s a tension between what 
is reasonable and what can be grasped.  This 
tension was captured by the layman St Thomas 
More.  

is silence.” The Sacred 
Liturgy celebrates and 
manifests the “sacred 
mysteries” of the Faith 
not only through words, 
but also through ritual 
action. But never does 
any celebration of the 
Sacred Liturgy solve or 
unveil the “sacred mys-
teries”. They always 
remain more mysteri-
ous than we can fathom. 

About 1500 years after 
the New Testament was 
composed, St. Thomas 
More wrote that Holy 
Scripture is “so mar-
vellously tempered, 
that a mouse may wade 
there…, and an elephant 
be drowned….” Maybe 
that’s what St John of 
the Cross was driving 
at when he quipped that 
“God’s native language 

Focus on the fundamentals
Many Christians—and as 
a man, I will admit, many 
men - are not comfort-
able with talking about 
a relationship with God.  
Many men, for whatever 
reason, have difficulty 
with relationships.  They 
prefer to live their lives 
according to the work 
that they accomplish, 
and the money that they 
earn. Those are not bad 
things, but they don’t go 
to the heart of a relation-
ship. Still early on in this 
new Church year - today 
being just the Third Sun-
day in Ordinary Time - 
it’s good for us to focus 
on the fundamentals of 
our Catholic Faith. The 

whole of our Faith focus-
es on this divine Person, 
Jesus of Nazareth, who 
is true God and true man, 
who founded a Church 
that He assured the gates 
of Hell would not prevail 
against, and who offered 
up on a Cross His Body 
and Blood, soul and di-
vinity: the same Person 
who becomes truly and 
substantially present on 
the altar in the Holy Sac-
rifice of the Mass, and 
from there within the 
soul of the person who 
enters into relationship 
with Him, and worthily 
receives Him.

Canon Mulholland

This week
Wednesday 
30 January 
10am Requiem Mass for 
Catherine Hutchison 

Italian Mass
Italian classes con-

tinues on Saturdays - at 
4.15pm - beginners and 
all stages welcome.

Collections
Collection - £1492.61; 
Votives Candles - 
£108.77; Catholic Papers 
- £1.60 and Church Shop 
- £15.

Union of 
Catholic Mothers

Tuesday 5th February, 
Mini Bingo for UCM 
funds. Cost  £3 for be-
tween one and six books. 
All welcome for a fun 
evening.

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

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 
takes place at the same 
time as we are celebrat-
ing the Liturgy of the 
Word. This allows the 
children to have the Sa-
cred Word of  God pre-
sented 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 
Saturday of the month.

Thank you
I would like to record my thanks to all those 

who have helped over the years at the 6.30pm 
Mass. Volunteering is at the heart of any par-
ish community.  

As we begin another year, I want to thank 
you for all you do and all the ways you help to 
make this parish the great parish that it is. 

As we move to 4pm let us think how we can 
help in anyway by contributing to the music 
ministry, the ministry of reading, the ministry 
of distributing Holy Communion, the ministry 
of altar serving and the ministry of being an 
usher. 

Your continued support of our parish is 
greatly appreciated and needed.

Canon Mulholland
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday Reflection

W Ewangelii widzimy 
Jezusa, który przyszedł do 
Nazaretu, do miasteczka, 
w którym się wychował. 
W święty dzień udaje 
się do synagogi i tam 
czyta proroctwo o Mes-
jaszu mającym „ubogim 
nieść dobrą nowinę, 
więzionym głosić wolność, 
a niewidomym prze-
jrzenie”. Gdy przeczytał, 
ogłosił, że ta zapowiedź już 
się spełnia, że Zbawiciel 
już przyszedł i dokonuje 
swego dzieła. Dzisiejsza 
Ewangelia nie mówi nam, 
jak przyjęto słowa Jezusa. 
Wiemy o tym z innych 
miejsc. Wielu słuchaczy 
przyjęło je z radością, 
inni sceptycznie, a jeszcze 
inni z wrogością. I tak 
już dzieje się przez wieki. 
Wobec głoszonego słowa 
powtarzają się te same post-
awy, które mieli ówcześni 
słuchacze Jezusa. Jego 
słowo dotyczy bowiem nie 
tylko mieszkańców Naza-
retu, dotyczy wszystkich 
ludzi na całym świecie. 
Chrystus przynosi nam 
Dobrą Nowinę. Przynosi 

szansę przeżycia pielgr-
zymki po tym świecie 
w innej perspektywie, w 
perspektywie wieczności. 
Po to przyszedł na ziemię 
i po to przychodzi do nas 
podczas każdej Eucha-
rystii. On jest naszym  
zbawieniem. Jesteśmy 
objęci Jego miłością, którą 
potwierdził na krzyżu. Na 
naszej drodze pełno jest 
różnych przeszkód. Nie 
zawsze sami potrafimy 
je pokonać, ale zawsze 
możemy to uczynić razem 
z Jezusem, z Jego łaską. Od 
chrztu ciągle towarzyszy 
nam też Jego zapewnienie, 
że ukochał nas odwiecznie 
bezgraniczną miłością, 
nigdy o nas nie zapomni. 
Te słowa słyszymy przy 
różnych okazjach. Gdy 
przyjmujemy sakramenty, 
na modlitwie, słyszymy je 
w każdym dobrym słowie 
bliźniego. Ludzie zawodzą, 
ale słowo Jezusa nigdy nie 
zawodzi... To my odchod-
zimy, bo nam się wydaje, 
że sobie poradzimy po 
swojemu, według własnego 
pomysłu... bardziej wier-

zymy ludzkiemu słowo 
niż słowu samego Boga. 
Jakże czasem jesteśmy po-
dobni do owego wędrowca, 
który zabłądził na pustyni. 
Wyczerpał już wszystkie 
zapasy jedzenia i wody i z 
trudem brnął po rozpalo-
nym piasku. Nagle ujrzał 
przed sobą zielone palmy i 
usłyszał szmer wody. Jeszc-
ze bardziej przygnębiony 
pomyślał, że to złudzenie – 
fatamorgana. Zrozpaczony, 
jęcząc i majacząc, upadł na 
piasek. Wkrótce martwego 
biedaka odnaleźli dwaj 
beduini. Dziwili się, jak to 
możliwe, że zmarł, skoro 
znajdował się tak blisko 
wody i daktyli. Jeden z 
nich stwierdził, że to był 
nowoczesny człowiek. Czy 
słowo Jezusa dociera przez 
uszy do naszego serca? 
Czy tak naprawdę robimy 
wszystko, by je usłyszeć. 
Ciągle powtarzamy, że się 
staramy, ale może to tylko 
fatamorgana, oszukiwanie 
samego siebie. Pomyślmy 
nad tym...

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 ist-
nieje możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Spow-
iedzi 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

Nigdy o Tobie nie zapomnę                                

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

To już ostatni dzwonek 
w kwestii zaproszenia 
kapłana z tradycyjną 
„Wizytą Kolędową”, by 
poświęcić mieszkanie 
na Nowy 2019 Rok. 
Przygotowując się do wiz-
yty 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. Tomasza z Akwinu, 
kapłana i doktora Kościoła. 

W czwartek 
– Wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana. 

W sobotę 
– Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej).  

Święto Ofiarowania 
Pańskiego

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izrae-
la podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn 
u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego cz-
terdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść 
syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce 
kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 
5 syklów. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i 
wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia 
oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była 
zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to 
nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej 
ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja 
i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo 
ubodzy.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdzi-
estego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka 
ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej 
i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszcze-
nia. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do na-
jdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie 
już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. 
Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele 
zachodnim. Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa 
się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób 
uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego 
Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja 
ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon 
wziął na ręce swoje Pana Jezusa i wypowiedział 
prorocze słowa: “Światłość na oświecenie pogan i 
na chwałę Izraela” (Łk 2, 32). Według podania pro-
cesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie 
już w czasach papieża św. Gelazego w 492 r. Od 
X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, 
których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość 
świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na 
zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. 
W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal 
charakter wybitnie maryjny. Polacy widzą w Maryi 
Tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło 
i która nas tym Światłem broni i osłania od wszel-
kiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, 
zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i 
grożącej śmierci. Niegdyś wielkim wrogiem domów 
w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które 
zapalały i niszczyły domostwa, przeważnie wówc-
zas drewniane. Właśnie od nich miała strzec domy 
świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. 
Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. 
W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, 
by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano 
również konającym, aby ochronić ich przed napaścią 
złych duchów. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej 
kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzyma-
nia żłóbków i choinek - kończy się tradycyjny okres 
Bożego Narodzenia.

Sunday Mass
Feastdays this week

Zmiany w grafiku Mszy 
św. i Sakramentu Spowiedzi

Począwszy od 2 lutego w każdą sobotę Msza św. 
(już z niedzieli) będzie odprawiana o godz. 4pm (była 
o godz. 6:30pm). W każdy wtorek począwszy od 5 lu-
tego będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu 
od godz. 6-7pm, a następnie będzie Msza św. o godz. 
7pm jak to było do tej pory w języku angielskim. 
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu będzie 
możliwość przystąpienia do spowiedzi od godz. 6- 
6:30pm. Dodatkowo Sakrament Spowiedzi będzie 
jeszcze dostępny w każdą sobotę po Mszy św. poran-
nej ok. godz. 10:30am. Spowiedź przed Polską Mszą 
św. w niedzielę o godz. 4:15pm nie ulega zmianie. 

Mass and confession time changes

Feast of the Presentation of the Lord


