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4th Sunday of Ordinary Time
Year C

3rd February 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: An-
drew Fairlie.

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

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of
CONFESSION

Saturday
5-6pm

 4pm (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

St Cyril of Alexandria, the great Church fa-
ther of the fourth century who commented 
extensively on St Luke’s Gospel said that 

those who heard Jesus speak treated His words 
as worthless  

feelings from warm and 
fuzzy words. Certainly, 
it is true that the Gospel 
is a great word of conso-
lation and refreshment, 
but it can also be harsh 
and demanding, as Jesus 
himself could be harsh 
and demanding. Our 
“precious” Saviour can 

I think the same hap-
pens today. When we 
hear words pleasing to 
us, we accept them, but 
when they disturb our 
consciences, we might 
well dismiss them as 
worthless. There are peo-
ple who choose a church 
where they get good 

Listen with an open heart and mind
also be an “angry” God. 
The people in the syna-
gogue were so upset they 
wanted to drive Jesus 
over the edge of a cliff, 
but His time had not yet 
come.

When we listen to the 
Gospel, it is good to do 
so with an open heart and 
mind. The Church will 
guide us and teach us. 
The Holy Spirit will in-
struct us in all things and 
help us discern how to 
respond to the Gospel in 
our lives. The one thing 

we do not want to do is 
to push Jesus to the edge 
of the cliff or regard His 
teaching as worthless. 
Jesus’ teaching consoles 
us for it is a Gospel of 
love and mercy, peace 
and reconciliation. But 
it is also a Gospel which 
says “come, follow me,” 
a Gospel which calls for 
a conversion of heart and 
change in the way we 
live.

Canon Mulholland

This week
Thursday 
7th February 
10am Funeral Mass for 
Gerard Kerrigan at 10am

Italian Classes
Italian classes continue 

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

Collections
Collection - £1436.91; 

Votive Candles - £79.25; 
Catholic Papers - £7.70 
and Church Shop - 
£12.80.

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) 
changed from 
6.30pm to 4pm 
from 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.

Children’s Liturgy
On Sunday at 9am our 

Children’s Liturgy takes 
place at the same time 
as we are celebrating the 
Liturgy of the Word.

Mercy Project - 
Burns Night

St John’s Academy 
are holding their annual 
Burns Night in aid of 
their Romanian Mercy 
Project on 22nd February 
in St John’s Church Hall, 
at 7.30pm.

Tickets £5 (pupils) and 
£7 adults are available 
from Frankie McGuire - 
please call 07706610543.

If your child does not attend our local parish 
Catholic School and you wish your child to 
receive the Sacraments of Confession and

First Holy Communion this year, 
please pick up a form from the Sacristy.

Tuesday 
Holy Hour

Starting this week, on 
Tuesdays, there will be 
Exposition of the Blessed 
Sacrament from 6-7pm, 
during which there will 
be an opportunity for 
Confessions. Mass will 
follow at 7pm.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Sunday Reflection

Szaweł był faryzeuszem 
na medal. Wiedział, że 
doskonałość polega na 
tym, by w żadnym punkcie 
nie naruszyć przepisów 
Prawa . Życie religijne 
traktował jako sięganie 
po doskonałość, a w niej 
nie ma miejsca na żadną 
słabość ani na żadne 
potknięcie. Jezus jednak 
chciał go wprowadzić na 
drogę miłości, bo tylko na 
tej drodze można osiągnąć 
pełnię dojrzałości i 
przygotować się do wejścia 
do domu Ojca. W drodze 
do Damaszku powalił go na 
ziemię. Szaweł wędrował 
tam, aby niszczyć 
„niedoskonałych”, którzy 
naruszyli Prawo i wbrew 
opinii Sanhedrynu uznali 
Proroka z Nazaretu za 
Mesjasza. Chrystus zmusił 
go do odprawienia re-
kolekcji. Pierwszych w 
ciemnościach zamkniętych 
oczu, bez jedzenia i picia 
– trwały trzy dni. Po nich 
przyjął chrzest i odzyskał 
wzrok. Szaweł, jako uczeń 
nauczyciela wielkiej klasy, 
jakim był Gamaliel, dosko-
nale znał żydowskie Prawo 
i wszystkie jego wypow-
iedzi na temat mądrości. 
Wiedział, że to jest wartość 
najdoskonalsza. Ale ta 
żydowska mądrość nie 
brała pod uwagę miłości 
przebaczającej. Po spotka-
niu z Jezusem na drodze 
do Damaszku Paweł uczył 
się przebaczać. Wiedział 
już, że Bóg wybacza mu 
jego doskonałość, w której 
imię niszczył niewin-
nych chrześcijan. To ta 
doskonałość splamiła 
krwią jego ręce. Wiedział, 
że tylko przebaczenie Boga 
i chrześcijan może te ręce 

oczyścić. Ale też zobaczył 
niezwykle jasno, do czego 
może prowadzić droga 
doskonałości, którą dotych-
czas wędrował. Na drodze 
miłości sam był bity, i to 
w sposób bezpardonowy. 
Na drodze doskonałości, 
jako doskonalszy i mocnie-
jszy w uderzeniu, oddałby 
każdy cios z nawiązką. Na 
tej drodze obowiązywała 
bowiem zasada oko za oko, 
ząb za ząb. Ale na drodze 
miłości uczył się prze-
baczania i odkrywał, że 
ono jest siłą miliony razy 
większą niż przemoc. On, 
doskonały faryzeusz, w 
spotkaniu z Jezusem odkry-
wa, że w życiu religijnym 
istnieje wielka pułapka 
doskonałości, w której 
giną tysiące ludzi. Zami-
ast uczyć się kochać Boga 
i bliźnich, oni zabiegają 
o doskonałość, i w imię 
tej doskonałości niszczą 
wielu. Wszyscy bowiem, 
którzy nie są tak dosko-
nali jak ich wyobrażenia 
o człowieku, zostają 
przez nich nielitościwie 
skrytykowani, a nawet 
potępieni. Cóż to jednak za 
doskonałość, która potępia, 
a nie pomaga. Niestety jest 
to podstawowy błąd wielu 
ludzi. Rodzice pragną mieć 
doskonałe dziecko, chcą, 
aby odnosiło sukcesy, a oni 
mogli być z niego dumni. 
Pompują więc w nie prag-
nienie doskonałości. Ono 
ma być zawsze pierwsze, 
ono ma przynosić najlep-
sze oceny, ono ma zbierać 
pierwsze nagrody. To jest 
mocno zakorzenione w 
sercach dzieci. I gdzie tu 
jest mowa o miłości? O 
radości z tego, że inni są 
lepsi? O gratulacjach, jakie 

należy im złożyć? Gdzie 
tu jest mowa o miłości? 
Dziecko winno się cieszyć 
z sukcesu innych. Istnieje 
pilna potrzeba przestawie-
nia zwrotnicy naszego 
życia z drogi doskonałości 
na drogę miłości. Winni to 
uczynić wszyscy, którzy 
traktują Ewangelię na se-
rio. Droga doskonałości 
jest drogą do kompleksów 
i faryzeizmu. Komplek-
sów niższości nabawią się 
wszyscy, widząc lepszych 
od siebie, a kompleksów 
wyższości ci, którzy widzą 
mniejszych od siebie. W 
Kościele jest miejsce na 
ludzi niedoskonałych, 
nie ma natomiast mie-
jsca dla tych, którzy nie 
chcą kochać. Pierwszym 
bowiem prawem życia 
religijnego jest miłość 
z całego serca, z całej 
duszy i ze wszystkich sił, 
a nie doskonałość. Niech 
tydzień, który jest przed 
nami, będzie czasem re-
fleksji – zastanówmy się, w 
jakiej mierze zależy nam na 
tym, byśmy umieli kochać. 

Liturgia dziecięca
W każdą pierwszą 

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

Children’s Liturgy

House 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

Nauczyć się kochać

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Dobiegają końca 
tegoroczne duszpasterskie 
odwiedziny kolędowe. 
Była to znowu doskonała 
okazja żeby móc spotkać 
się z wieloma z Was w 
gronie rodzinnym i byście 
mogli podzielić się swoimi 
wrażeniami minionego 
roku jak również różnymi 
aspektami życia na emi-
gracji, czasem też proble-
mami bardzo osobistymi 
czy rodzinnymi. W tym 
roku jak i w poprzednich 
latach miałem okazję 
odwiedzić rodziny, które 
po raz pierwszy zaprosiły 
mnie do swoich mieszkań 
i to mnie osobiście cieszy 
tym bardziej, że coraz 
więcej Polskich Rodzin 
staje się świadoma jak 
wiele dla nich znaczy 
pobłogosławienie swojego 
mieszkania, czy też domu 
w rozpoczynającym się 
Nowym Roku. Jak wielka 
moc i Boża łaska spływa 
na te rodziny, które nie 
wahają się zaprosić Boga 
w swoje domowe progi 
już na początku roku by 
uświęcił to miejsce do 
życia rodzinnego swoim 
błogosławieństwem. I to 
jest z pewnością wielkie 
świadectwo Waszej wiary 
i za to Wam wszystkim 
dziękuję. Nie mogę też nie 
podziękować za wspaniałą 
Polską gościnność, 
życzliwość i za każdy 
gest dobroci pod moim 
adresem. Niech sam Bóg 
będzie Waszą nagrodą za 
wszystkie złożone ofi-
ary, za Waszą otwartość 
serca i za wszelkie dobro 
świadczone pod adresem 
naszej parafii w Nowym 
2019 Roku! Szczęść Boże!

Sunday Mass

Kurs 
przedmałżeński 
po polsku

W parafii św. Józefa 
w Dundee (u Ks. Leszka 
Więcaszka) od 2 marca 
2019 roku rozpoczyna się 
kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych. Spotkania 
będą się odbywały przez 
pięć kolejnych sobót od 
godz. 7-9pm. Zapraszam 
do udziału w tym kursie 
wszystkie te pary, które 
planują w tym roku zawrzeć 
sakramentalny związek 
małżeński. Zapisy można 
robić na  stronie parafial-
nej lub dzwonić pod numer 
parafialny: 01382 229099

.  

Zmiany w 
grafiku Mszy św. 
i Sakramentu 
Spowiedzi

Począwszy od 2 lutego w 
każdą sobotę Msza św. (już 
z niedzieli) będzie odprawi-
ana o godz. 4pm (była o 
godz. 6:30pm). W każdy 
wtorek począwszy od 5 
lutego będzie wystawie-
nie Najświętszego Sakra-
mentu od godz. 6 –7pm, a 
następnie będzie Msza św. 
o godz. 7pm jak to było 
do tej pory w języku an-
gielskim. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu będzie możliwość 
przystąpienia do spow-
iedzi od godz. 6 – 6:30pm. 
Dodatkowo Sakrament 
Spowiedzi będzie jeszcze 
dostępny w każdą sobotę 
po Mszy św. porannej ok. 
godz. 10:30am. Spowiedź 
przed Polską Mszą św. w 
niedzielę o godz. 4:15pm 
nie ulega zmianie. 

Spotkanie 
Rodziców Dzieci 
Pierwszo-
Komunijnych

Rodziców dzieci 
przygotowujących się do 
Pierwszej Spowiedzi i Ko-
munii św. zapraszam na 
spotkanie w środę 13 lutego 
2019 roku o godz. 7pm w 
holu parafialnym. Na spot-
kanie proszę nie zabierać 
dzieci komunijnych. 


