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18th and 19th Sunday of the Year 
Year C

4th and 11th August 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:
Mateusz Gawinski, Mau-
reen Rose Watt, Patri-
cia Smiley and Sheena 
Humphreys
Anniversaries:
Martin Grubb, Michael, 
Bridget and Anne Mc-
Manamon and John Doo-
gan. Fidelium animae 
per misericordiam Dei 
requiescant in pace. 
Amen.

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
& following 10am Mass

on Saturdays

 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)

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

For 18th Sunday of the Year
Responsorial Psalm
 O Lord, you have been our refuge 
 from one generation to the next.
Gospel Acclamation 
 Your word is truth, O Lord, 
 consecrate us in the truth.
 

For 19th Sunday of the Year
Responsorial Psalm
 Happy are the people 
 the Lord has chosen as his own.
Gospel Acclamation 
 Blessed are you, Father, 
 Lord of heaven and earth, 
 for revealing the mysteries of the kingdom  
 to mere children.

Today’s Gospel reading about big harvests and bigger 
barns reminds us that idolatry doesn’t always come in 

the form of a graven image or a demon god. 
 
Idolatry isn’t always accompanied by a whiff of sulphur 
and the sound of cloven hoofs. 
 
Sometimes, it arrives as simply as the summer harvest
and the winter wheat. 
 
Idolatry simply means that we honour something—
like our own efforts—
in place of God. 
Idolatry rejects the unique Lordship of God, 
making true communion with God,  
impossible. 
 
As Benedict XVI said, 
the “fear of God is the beginning of true wisdom”. 
This isn’t the fear of a terrorized child, 
but rather, the “respect of His authority 
over life and the world.

To be without this fear of God 
is equivalent to putting ourselves in God’s place,
to feel ourselves to be a master over good and evil,
life and death.” 
 

 The rich man in today’s Gospel is not a cheat, 
or a thief, or even particularly greedy. 
He’s just successful. 
 
He made more money 
than most of us even dream about.
His mistake, in the end, 
isn’t really about money—
rather, it’s his belief that wealth 
can make him independent—
even from God. 
 
That’s the allure of money, or power, or toys, or sex, 
or food, 
or any of those “things” 
we are tempted to put in God’s rightful place. 
In the end, these idols don’t make us independent
and bigger barns don’t make us rich, 
no matter how full we can stuff them. 
 
And as Benedict XVI reminded us, learning this is the start 
of true wisdom. 

Let us confess our own sins surrounding money, wealth, 
and stuff first and foremost, and then let love lead the way. 
After all, it is love that enables us to let go of fear, and free 
from fear we can move in new directions, open the barn 
doors, and clear out the “stuff” that prevents us from enjoy-
ing our relationship with Jesus and each other. Open doors, 
open hands, open minds, and open hearts—free to be all that 
Jesus calls us to be in this present moment; it really isn’t an 
impossible dream.  

Canon Mulholland

Reflection...

Holy Day of Obligation - Thursday 15 August

Solemnity of
The Assumption 

of the Blessed 
Virgin Mary

Holy Mass in St John’s
7pm (anticipated); 10am and 7pm
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Dzisiaj Jezus wydo-
bywa na zewnątrz istotę 
chciwości. To lęk o 
siebie. Chciwość jest 
oznaką braku zaufania 
do Boga, jakimś rodza-
jem bałwochwalstwa. 
Czy pieniądz lepiej 
o nas zadba niż 
Bóg? Mimo tego, że 
znamy odpowiedź, 
p o s t ę p o w a n i e 
większości z nas 
nie wskazuje na to, 
żebyśmy ufali bardziej 
Bogu niż papierkom z 
napisem: „In God we 
trust”. Św. Paweł napisał 
do Kolosan, by zadawać 
śmierć temu wszystkie-
mu, co jest przyziemne, 
czyli lubieżności, 
rozpuście i chciwości, 
ponieważ widział w 
niej bałwochwalstwo 
(Kol 3,5). Jeśli masz 
n i e p r z e z w y c i ę ż o n ą 
obawę o siebie w 
dziedzinie material-

nej, to jest to znak, że 
nie ufasz Jezusowi! 
W świecie duchowym 
działa następująca zas-
ada: szukaj królestwa 
Bożego, a Bóg poszuka 
Ciebie w Twojej biedzie 
na ziemi, i odszuka, i ob-
darzy wszystkim, czego 
potrzebujesz. Mowa 
Chrystusa zaczęła się 
od rozmowy z jakimś 
człowiekiem, który 
przyszedł poskarżyć 
się na nieuczciwego 
brata. Owszem, jest 
to niesprawiedliwe! 
Zdumiewające jest to, 
że w tę dziedzinę Jezus 
w ogóle nie ingerował. 
Chciwość dzieli ludzi, 
oddziela nas od innych, 
dzieli nas wewnętrznie. 
Oddziela nas wreszcie 
od Boga! Jezus nie 
daje się wciągnąć 
w pułapkę przejęcia 
nadodpowiedzialności 
za czyjeś życie. Po czym 

następuje przypowieść 
o chciwcu. Jest to 
przypowieść o nie-
nasyceniu. Gdy masz 
trochę, chcesz więcej! 
Gdy masz więcej, braku-
je ci jeszcze trochę! I tak 
w koło! Nienasycenie 
zostaje przekierowane z 
dziedziny duchowej na 
materialną. Za maską 
wielkich inwestycji 
ukrywa się niekiedy 
umiłowanie komfortu, 
obżarstwa i pijaństwa. 
Zdumiewający jest ego-
izm tego chciwca. Cały 
swój dorobek i urodzaj 
wykorzystał tylko dla 
siebie, dla poprawienia 
swego losu. Biblia od 
początku nakazywała w 
stosunku do bliźniego 
miłość, która była 
troską, promocją 
bliźniego, myśleniem 
o czyichś potrzebach, 
działaniem na jego 
rzecz. Stąd częste 

zachęty do troski o sie-
roty, wdowy, cudzoz-
iemców, ludzi starszych. 
Salanter mówił: „Mate-
rialna potrzeba mojego 
bliźniego jest duchową 
potrzebą dla mnie”. 
Podobnie w relacji z 
Bogiem – miłowanie 
Go to spotykanie się z 
Nim twarzą w twarz, w 
najbardziej ukrytych i 
pustynnych warunkach. 
W pustce, w ciemności, 
w samotności, a nie w 
pałacach i dworach. Bóg 
umiłował sobie ubóstwo 
jako miejsce spotkania 
z kimś, i ubogich, jako 
najbliższych przyjaciół! 
Mojżesz i Eliasz spot-
ykali się z Nim twarzą 
w twarz z daleka od 
hałasu świata, w odda-
leniu od wszystkich, na 
pustyni. Salomon zaś 
oddalił się od Boga w 
swym pałacu pełnym 
złota i drogocennych 

kamieni. Dawid dopiero 
wtedy zgrzeszył, gdy 
zamieszkał w wygod-
nej siedzibie w Jerozo-
limie. Ów dwór był tak 
wygodny, że pewnej 
wiosny nie chciało mu 
się już iść na wojnę 
i wyszedł na taras, z 
którego zobaczył nagą 
Batszebę. Potem już 
były same nieszczęścia. 
Biblia namawia nas 
do jałmużny. To drugi 
sposób pozyskiwania 
sobie oszczędności es-
chatologicznych! Dosta-
jemy pieniądze po to, 
by się nimi dzielić, a 
nie po to, by tworzyć 
podziały między 
braćmi. Jałmużna gładzi 
grzechy, chciwość je 
produkuje.

Fr Bogdan

XVIII Niedziela Zwykła (04 sierpień 2019)

Chciwość dzieli                                                                                                                                           
                                                      

Adorowanie Słowa 
Bożego to czas nie 
tylko wglądu w Je-
zusa, ale też i w siebie. 
Mistyka jest wejściem 
w siebie z największą 
delikatnością. Psycho-
logia niekiedy czyni to 
niepokornie i nie zawsze 
z miłości. Medytacja jest 
dla mnie o wiele bardziej 
żywa niż autoanaliza. 
Jest uzdrawiającą i 
obdarowującą człowieka 
szczerością. Mistyk, 
wpatrując się w prawdę 
Jezusowych źrenic, nie 
ma szans ukryć cze-
gokolwiek przed Nim 
i przed sobą. Jednym 
z najniebezpiecznie-
jszych współczesnych 
zagrożeń jest pojawie-
nie się okultyzmu, a 

także zainteresowanie 
magią, alternatywnymi 
duchowościami, reli-
giami Wschodu, me-
dytacjami balansującymi 
na granicy otchłani. 
Harald Baer stwierdza, 
że eksplozja okultyzmu 
jest zjawiskiem protestu 
przeciw skostniałemu 
c h r z e ś c i j a ń s t w u . 
Fascynacje okul-
tyzmem to symptom 
niewystarczalności el-
ementu mistycznego w 
Kościołach. Poza tym 
ucieczka w odległe 
klimaty duchowe jest 
wyrazem ucieczki od 
siebie takim, jakim się 
dotychczas było, próbą 
zaprzeczenia temu 
wszystkiemu, co się 
nosi w sumieniu, a co 

jest nie do pogodzenia 
najczęściej z idealną 
wizją siebie samego. 
Choć Biblia usilnie 
namawia wierzących 
do medytowania słów 
Bożych i kontemplow-
ania Syna Bożego, 
niewielu znajduje 
chętnych. Symbolem 
medytacji modlitewnej 
jest właśnie owa lampa 
czy pochodnia, która 
powinna być w rękach 
oczekujących na pow-
rót Chrystusa. Lampa 
to oświetlanie sobie 
drogi do umiłowania 
Boga sam na sam, kon-
templowanie, medytow-
anie, słuchanie, ador-
owanie, nade wszystko 
możliwość zobaczenia 
rzeczywistości! Taką, 

jaka jest naprawdę, 
zarówno w sobie, jak i 
poza sobą! Naszą siłą 
jest adorowanie i me-
dytowanie, stąd mowa 
nie tylko o lampie, ale 
i o przepasanych, jak 
u atlety, biodrach. Je-
zus mówi, że biodra 
nasze będą przepasane, 
gdy będziemy trzy-
mali lampę w rękach. 
Człowiek nie jest 
rozpasany, gdy ma 
światło zapatrzenia się 
w miłości w oczy Je-
zusa! Światłem ciała 
jest przecież oko. To, 
w co się wpatrujemy, 
oświetla nasze wnętrze. 
W kogo lub w co jesteś 
tak naprawdę zapa-
trzony? Gdzie twoje 
oczy najwięcej czasu 

tracą na patrzenie? 
Leon XIII w encyklice 
o Najświętszym Sakra-
mencie napisał, że 
czystość jest darem dla 
tych, którzy adorują 
Najświętszy Sakra-
ment, adorują Jezusa! 
Szczęśliwi są czuwający 
jak straże – mówi Jezus. 
Chwila spędzona z Bo-
giem nigdy nie przest-
anie istnieć, staje się 
naszą szczęśliwością i 
wiecznością. Chwila, 
w której unikamy 
naszego Pana, staje 
się otchłanią, czarną 
dziurą, której już nigdy 
nie wypełnimy łaską.                                                                                                                                           
                     

 Fr Bogdan

XIX Niedziela Zwykła (11 sierpień 2019)

W kogo jesteś zapatrzony?
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ParishShop
Open after Mass 

on Sunday

Cards and Gifts
are available

Ordered copies of 
Day by Day now 

available

Collections
21st July 2019
St  John’s - £1500; Votives 
Candles - £92.44; Church 
Shop - £25.00; Church 
Papers £1.45 and Special 
Collection - £600  

28th July 2019
St John’s - £1422.16; Vo-
tives Candles - £83.74; 
and Church Shop - £25
Papers:  £5.25

Spowiedź i 
Msza św.
W każdą niedzielę istnieje 
możliwość skorzystania z 
Sakramentu Spowiedzi od 
godz. 4:15pm. Zaprasza-
my do regularnej spow-
iedzi i do pełnego uczest-
nictwa we Mszy św. Msza 
św. w każdą niedzielę o 
godz. 5pm. 

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:

We wtorek 6 sierpnia 
– Święto Przemienienia 
Pańskiego.
W Czwartek 8 sierpnia 
– Wspomnienie św. 
Dominika, kapłana. 
W piątek 9 sierpnia 
– Święto św. Teresy 
Benedykty od Krzyża, 
dziewicy i męczennicy, 
patronki Europy. 
W sobotę 10 sierpnia – 
Święto św. Wawrzyńca, 
diakona i męczennika. 

Po Niedzieli 11 sierpnia:
W środę 14 sierpnia 
– Wspomnienie św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, 
kapłana i męczennika. 
W czwartek 15 sierpnia 
– Uroczystość 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny.  

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-
komunijnej 
po polsku
Dzieci, które w roku sz-
kolnym 2019/20 będą w 
procesie przygotowania 
do Pierwszej Spowiedzi 
i Komunii św. i ich Rod-
zice życzą sobie by ich 
program przygotowania 
odbywał się po polsku 
można je już zgłaszać do 
klasy pierwszo-komuni-
jnej wypełniając specjalny 
formularz. Zajęcia dla tej 
grupy będą się odbywać 
wg. programu jaki jest 
stosowany w Polsce w Ar-
chidiecezji Krakowskiej. 

Spotkania tej grupy będą w 
jednaj z sal obok Holu par-
afialnego. 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 Sakramentu 
Pierwszej Komunii św. 
Może to być na polsk-
iej Mszy św. w niedzielę 
w Parafii św. Jana Chr-
zciciela lub też istnieje 
możliwość przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. 
w Polsce za specjalnym 
pozwoleniem księdza 
katechety. Termin przyj-
mowania zgłoszeń upływa 
wraz z zamknięciem 
pełnej klasy tj. 20 osób. 
Zajęcia rozpoczną się od 
września. Wszelkie in-
formacje można uzyskać 
dzwoniąc pod numer tel-
efonu 01738 564 182.

Sakrament 
Bierzmowania 
– zapisy na rok 
szkolny 2019/20
Rozpoczyna się składanie 
podań do klasy dla 
przygotowujących się do 
Sakramentu Bierzmow-
ania w roku szkolnym 
2019/20. Bierzmowanie 
w naszej parafii odbędzie 
się 20 listopada 2019 r. o 
godz. 7:00pm. Szafarzem 
bierzmowania będzie Or-
dynariusz naszej Diecezji 
Dunkeld Biskup Stephen 
Robson. Wszystkich zain-
teresowanych prosimy 
o kontakt z Fr Bogda-
nem osobiście lub tel-
efonicznie. Nr tel. 01738 
259371. 

Children’s Liturgy
A new rota is now avail-

able for our Children’s 
Liturgy team - a copy is on 
the noticeboard at the back 
of the church.

Catholic 
Papers

Catholic newspapers 
the Scottish Catholic Ob-
server, Catholic Herald, 
Catholic Times etc are 
available in the church 
porch - please take cop-
ies and share them with 
the wider community.

Holy Hour
On Tuesdays, there 

will be Exposition of the 
Blessed Sacrament from 
6-7pm, during which 
there will be an oppor-
tunity for Confessions. 
Mass will follow at 7pm.

Romania Trip 
Bingo Tea

St John’s Academy’s  
Fairtrade group will 
once again be hosting a 
Bingo Tea to raise funds 
for our annual Romania 
Trip. The Bingo Tea will 
be held on Saturday, 7 
September 2019 at 11am 
in the school Assembly 
Hall.

 Ticket Price: £8 Adult, 
£5 Child (includes 2 
bingo games, tea/coffee, 
sandwiches and cakes). 
There will also be a se-
lection of stalls selling 
hand-crafted and Fair-
trade gifts open during 
event.

Margaret Sinclair 
Pilgrimage

Annual Pilgrimage to 
pray for the Beatification 
of the Ven. Margaret Sin-
clair:   Sunday, 8th Sep-
tember, 2019 in St Pat-
rick’s Church, Cowgate, 
Edinburgh: 2pm Holy 
Hour; 3pm Presentation 
on the Venerable Marga-
ret Sinclair; 4.30pm Holy 
Mass; 5.30pm close. All 
welcome.

Relics of 
St Therese

What a wonderful 
preparation to celebrate 
and prepare for the Ex-
traordinary month of 
mission announced from 
Rome for the month of 
October! The relics of St 
Therese of Liseax will 
arrive in our Cathedral 
in Dundee on the even-
ing of Wednesday, 4th 
September and leave the 
Cathedral in the late af-
ternoon of Saturday 7th 
September, 2019. 

Canon John Udris of 
Oscott College who is 
an expert on the life and 
spirituality of the Little 
Flower to conduct a re-
treat for all who wish to 
come during this time 

This Visit of St Therese 
is an important opportu-
nity to re-evangelise our 
people and, especially 
true of the lapsed, to put 
them back in contact 
with their Catholic Faith.

Italian classes
Italian Classes for 

learners of all stages re-
commence in the Small 
Hall on Saturday 24th 
August - new members 
welcome.

PILGRIMAGE
Scotland’s National Shrine 

to Our Lady of Lourdes
at Carfin

Sunday 1st September

Bus leaves St John’s
at 12.15pm

All Parishioners very welcome, 
please add name to the

list at the back of church
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Contemplate the words of CS Lewis from 
The Joyful Christian: “There are no ordinary 
people. You have never talked to a mere 
mortal. Nations, cultures, arts, civilization — 
these are mortal, and their life is to ours as 
the life of a gnat. But it is immortals whom 
we joke with, work with, marry, snub, and 
exploit — immortal horrors or everlasting 
splendours. 

This does not mean that we are to be perpetu-
ally solemn. We must play. But our merriment 
must be of that kind (and it is, in fact, the 
merriest kind) which exists between people 
who have, from the outset, taken each other 
seriously — no flippancy, no superiority, no 
presumption. And our charity must be a real 
and costly love, with deep feeling for the sins 
in spite of which we love the sinner — no mere 
tolerance or indulgence which parodies love 
as flippancy parodies merriment. 

Next to the Blessed Sacrament itself, your 
neighbour is the holiest object presented to 
your senses.”

Thus, due to the dignity of our neighbour 
please be mindful of the Holy Mass Etiquette 
here in St John’s.

How we act at Mass should help us pray, listen 
and worship as well as help our neighbours do 
the same.
We should remember:

1. That Mass is holy.

2. To be on time. It is distracting when  
 people arrive late to Mass. If you are  
 delayed or late, be thoughtful of others so  
 as not to disturb those already into the  
 prayer of the Mass.

3. To turn mobile phones off.

4. To remove chewing gum from your  
 mouth AND dispose of it in a PROPER  
 manner (not on the floor or pews).

5. To genuflect toward the tabernacle  
 before sitting down. Genuflecting is  
 bending the right knee to the floor and  
 rising up again. If one is physically   
 incapable of genuflecting, they should  
 instead make a profound bow.   
 The purpose of this is to show respect to  
 our King and to acknowledge His Presence  
 in the tabernacle.

6. To sit quietly. Once we have found a seat,  
 we should sit or kneel quietly to pray or  
 meditate. This is not the time to socialise  
 with our friends. If we must talk quietly,  
 we should make it brief. The purpose of  
 this is again to show respect for the  
 Blessed Sacrament, and to show that WE  
 BELIEVE HE IS TRULY PRESENT—Body,  
 Blood, Soul and Divinity! If we do not  
 believe this, we need to be considerate  
 of those who do, and use the quiet time  
 to contemplate this Truth.

7. To stay until the end of Mass. Judas was  
 the first one to leave Mass early at the  
 Last Supper. Let us not follow in his  
 footsteps. Mass ends when the priest says:  
 “The Mass is ended, go in peace” and we  
 say: “Thanks be to God.” It is most polite  
 to stay in our pews until the end of the  
 recessional hymn. Emergencies will arise  
 from time to time; in such cases, we  
 should be as discreet as possible so as  
 not  to disrupt the Mass that has not yet  
 ended. Courtesy and manners cost you  
 nothing.

8. To reverently, gently, and silently leave  
 the church. Again, this is to show respect  
 of  our Lord in the Blessed Sacrament.  
 There ,is a custom where some stay  
 several minutes after in thanksgiving for  
 the Eucharist they have just received;  
 the church should also be quiet out of  
 respect for this deep union taking place.  
 We can talk all we want once we are  
 outside, and we are encouraged to meet  
 each other at the coffee & tea in the hall  
 after our Sunday Mass.

Two Shrines 
Pilgrimage 

The Two Shrines Pil-
grimage from Edinburgh 
to St Andrews will take 
place from Saturday 10th 
to Monday 12th August. 
The pilgrimage offers 
the Church in Scotland a 
wonderful opportunity to 
give witness to our faith 
and to pray for the recon-
version of Scotland; for 
the individual there is the 
chance to group spiritu-
ally, share fellowship with 
other Catholics, and to 
step out of our busy lives. 

Over the three days 
walking on foot from Ed-
inburgh to St Andrews, 
from the modern-day 
shrine of Scotland’s pa-
tron saint to his former 
shrine in the ruined me-
diaeval cathedral founded 
to house his relics, Sung 
Mass is offered daily in 
the Extraordinary Form 
and the pilgrims sing 
hymns and pray tradition-
al devotions. 

Chaplaincy is provided 
by the Sons of the Most 
Holy Redeemer from 
Papa Stronsay, who lead 
a broad programme in-
corporating the Rosary, 
hymns, & spiritual talks. 
Particular highlights in-
clude a Holy Hour with 
Pontifical Benediction in 
the Chapel Royal, Falk-
land Palace, and the con-
cluding Holy Mass at St 
Andrew’s former shrine 
in the cathedral ruins.

Full details - and the 
registration process is 
detailed here:

https://confraternity-of-
st-ninian.com/2019-two-
shrines-pilgrimage/


