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24th Sunday of the Year 
Year C

15th September 2019

 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 Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

My dear sisters 
and brothers in Christ

Is there forgiveness 
for Adolf Hitler, who 
led the Nazi regime in 
the systematic exter-
mination of millions 
of innocent people? Is 
there forgiveness for 
the butchering that took 
place between the Tutsi 
and the Hutu in Rwanda 
some years ago? Is there 
forgiveness for those 
who operated the kill-
ing fields of Laos and 
Cambodia or in Uganda, 
where Idi Amin piled 
the thousands of bodies 
of those, he suspected of 
being his enemies?

Is there any chance of 
forgiving Saddam Hus-

sein, who ordered the 
torture and slaughter of 
untold numbers of men, 
women and children? 
Is there forgiveness 
for those who looked 
away and did nothing 
to help all the victims 
of injustice, violence 
and hatred? Is there 
forgiveness for those 
who have inflicted stab-
bing injuries and deaths 
on dozens of children 
in China’s elementary 
schools? Is there for-
giveness for the pair 
who killed classmates 
and teachers at Colum-
bine and those who have 
followed their freakish 
example? 

Is there forgiveness 
for those who continue 

to persecute the people 
of Tibet, and imprison 
and murder the monks 
who serve them with 
their prayers and peace-
ful witness? Is there 
forgiveness for slavery 
and segregation? Can 
apartheid be forgiven? 
Can any act of discrimi-
nation or prejudice war-
rant God’s forgiveness? 
Is there forgiveness for 
those who practice im-
migration laws that 
separate babies and chil-
dren from their parents 
and prevent people from 
working in order to feed 
and clothe their fami-
lies?

Is there forgiveness 
for paedophiles who 
have sexually, physi-
cally and emotion-
ally abused children? 
Is there forgiveness for 
those who knew what 
was happening on their 
watch but did nothing? 
Can those who tried to 
hide these heinous acts 
ever be reconciled to 
God?

Is there forgiveness 
for our environmental 
waste and abuse that 
is polluting this planet 
for future generations? 
Is there any reason to 
forgive the injustices 
perpetrated against the 
1.2 billion people who 
are malnourished in the 

world or the 16,000 chil-
dren who die daily from 
hunger-related causes?

Is there forgiveness 
for those who abort 
children — a total of 41 
million children every 
year? Is there forgive-
ness for the mistreat-
ment and neglect of the 
elderly and sick? 

Is there forgiveness 
for the people who 
set off car bombs that 
maim, cripple and kill 
in so many areas of our 
troubled world? Can 
there be forgiveness for 
the horrors resulting 
from the bombing of 
Pearl Harbour?  For the 
horrors of Hiroshima or 
Nagasaki?

If anything in this 
long litany of questions 
has evoked a negative 
response from us, then 
the powerful message 
of today’s sacred texts 
has yet to take hold of us 
and find a home in our 
hearts and minds. If we 
had absorbed the mes-
sage, we would have no 
doubt that it is essential 
to the very character 
of God to be forgiving. 
God forgives all who 
seek this gift of divine 
healing, regardless of 
the sin, however grave 
or however repulsive.

As the authors of 
Exodus tell us, God 

repeatedly forgave Is-
rael. This forgiveness 
was bestowed not be-
cause of the persuasive 
defence of Moses or 
because of any worthi-
ness on Israel’s part; 
God forgives because 
God, in all goodness and 
love, seemingly can-
not do otherwise. Slow 
to anger, rich in kind-
ness, loving and forgiv-
ing is God. When Paul 
encountered the risen 
Jesus on the Damascus 
road, he experienced 
the loving kindness of 
God in a way that trans-
formed him.

In the Gospel, Jesus 
extends a similar invita-
tion. In his trio of para-
bles, sinners are remind-
ed that if they believe in 
and are willing to accept 
God’s generous forgive-
ness, they will, like the 
returning prodigal, be 
celebrated here and in 
the life to come. Howev-
er, if the loving forgive-
ness that God extends 
makes us feel disbelief 
and resentment, then 
we will find ourselves 
standing alongside an 
angry elder brother, with 
nothing to celebrate 
save the selfishness of 
our discontent. 

Where would you 
rather be?

Canon Mulholland

God is slow to anger, rich in 
kindness, loving and forgiving

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 I will leave this place
 and go to my father.

Gospel Acclamation 
 May the Father 
 of our Lord Jesus Christ 
 enlighten the eyes of our mind, 
 so that we can see 
 what hope his call holds for us.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Nawrócenie daje radość 
wszystkim, aniołom, Bogu 
i tej osobie, która na nie 
się decyduje. Greckie 
określenie nawrócenia 
METANOJA tłumaczy 
się zwykle jako zmianę 
myślenia, tak silny żal, że 
przebudowuje gruntownie 
życie człowieka.Wydaje 
się, że już jest za późno. 
Rzeczywiście, grzech 
sprawia, że już jesteśmy 
umarli, zagubieni i zgubi-
eni. Po ludzku nie możemy 
już niczego naprawić. To 
jednak, co niemożliwe u 
człowieka, jest możliwe u 
Boga. Owca nie potrafiła 
sama wrócić do pasterza, 
dla niej już było za późno. 
Zaplątała się w konsek-
wencje grzechu jak w 
kolczaste krzewy i każdy 
ruch wywoływał ból. Ale 
jej autentyczny płacz i jęk 
żalu pozwolił pasterzowi ją 
zlokalizować. Najtrudniej 
Bogu jest nas odnaleźć, 
kiedy nic do Niego nie 
mówimy o naszym upad-
ku, kiedy udajemy, że te 
cierniste krzewy to pr-
zyjemny grajdołek albo 
kiedy nasza wściekłość 
na samych siebie za to, co 
uczyniliśmy, przybierze 
formę oskarżenia Go za 
to, że takich nas stworzył. 
Prawdą jest, że dla Boga 
to głębokie przemyślenie 
i odżałowanie, które 

wyrażamy w skrusze, 
jest tak istotne, że daje 
nową szansę, odnajduje 
nową drogę, stwarza 
nowe sytuacje, dzięki 
którym możemy jeszcze 
raz zacząć wszystko od 
nowa. Wyobraźmy sobie, 
że spóźniliśmy się na ek-
spres i widzimy, jak ginie 
z naszych oczu za zakrętem 
peronu. I nagle dyspozytor 
ruchu podstawia specjalnie 
dla nas luksusowy wagon 
z najszybszą lokomotywą 
tylko dlatego, że zobaczył, 
jak rozpłakaliśmy się na 
peronie z przerażenia. W 
hebrajskim języku słowo 
TESZUWA oddaje inny as-
pekt nawrócenia. Tłumaczy 
się ono jako powrót, obró-
cenie się i skierowanie w 
przeciwną stronę, zrobienie 
czegoś powtórnie. Prawdą 
jest bowiem, że prawdziwa 
skrucha nawrócenia musi 
przejść jeszcze raz tę samą 
pokusę. Jeśli ją odrzuci, żal 
nawrócenia był szczery, 
jeśli upadnie po raz wtóry 
w ten sam grzech, cała 
skrucha i nawrócenie były 
imitacją, udawaniem przed 
sobą i przed Bogiem. Zdar-
za się bowiem, że chcemy 
jednocześnie mieć i łaskę 
uświęcającą, i nasycenie 
grzechem, ale nie można 
służyć Chrystusowi I Sza-
tanowi.                               

Fr Bogdan

Płacz poranionej owcy
Św. Stanisław 
Kostka

Stanisław urodził się 28 
grudnia 1550 r. w Rostkowie 
na Mazowszu. Był synem 
Jana, kasztelana zakroc-
zymskiego, i Małgorzaty z 
Kryskich. Krewni rodziny 
zajmowali eksponowane 
stanowiska w ówczesnej 
Polsce. W wieku 14 lat 
razem ze swoim bratem, 
Pawłem, został wysłany do 
szkół jezuickich w Wied-
niu. Wiedeńska szkoła je-
zuitów cieszyła się wówczas 
zasłużoną sławą. Codziennie 
odprawiano Mszę świętą. Pr-
zynajmniej raz w miesiącu 
studenci przystępowali do 
sakramentu pokuty i do Ko-
munii. Modlono się przed 
lekcjami i po nich. Pod ko-
niec trzeciego roku studiów 
należał już jednak do naj-
lepszych uczniów. Władał 
płynnie językiem łacińskim 
i niemieckim, rozumiał 
również język grecki. W 
grudniu 1565 r. ciężko 
zachorował. Według własnej 
relacji, był pewien śmierci, 
a nie mógł otrzymać Komu-
nii świętej, gdyż właściciel 
domu nie chciał wpuścić 
kapłana katolickiego. Wów-
czas sama św. Barbara, 
patronka dobrej śmierci, 
do której się zwrócił, w to-
warzystwie dwóch aniołów 
nawiedziła jego pokój i 
przyniosła mu Wiatyk. W 
tej samej chorobie zjawiła 
mu się Najświętsza Maryja 
Panna z Dzieciątkiem, które 
złożyła mu na ręce. Od Niej 
też doznał cudu uzdrowie-
nia i usłyszał polecenie, aby 
wstąpił do Towarzystwa Je-
zusowego. Stanisław został 
przyjęty do nowicjatu Je-
zuitów. Stanisław swoim 
wzorowym życiem, duchową 
dojrzałością i rozmodleniem 
budował całe otoczenie. 
W pierwszych miesiącach 
1568 r. Stanisław złożył 
śluby zakonne. Miał wtedy 
zaledwie 18 lat. W pros-
tocie serca w uroczystość 
św. Wawrzyńca (10 sier-
pnia) napisał list do Matki 
Bożej i schował go na swo-
jej piersi. Przyjmując tego 
dnia Komunię świętą, prosił 
św. Wawrzyńca, aby uprosił 

mu u Boga łaskę śmierci 
w święto Wniebowzięcia. 
Prośba została wysłuchana. 
Wieczorem tego samego 
dnia poczuł się bardzo źle. 
13 sierpnia gorączka na-
gle wzrosła. Przeniesiono 
go do infirmerii. 14 sier-
pnia męczyły Stanisława 
mdłości. Wystąpił zimny pot 
i dreszcze, z ust popłynęła 
krew. Była późna noc, kiedy 
zaopatrzono go na drogę do 
wieczności. Prosił, aby go 
położono na ziemi. Prośbę 
jego spełniono. Przepraszał 
wszystkich. Kiedy mu dano 
do ręki różaniec, ucałował 
go i wyszeptał: “To jest 
własność Najświętszej Mat-
ki”. Zapytany, czy nie ma 
jakiegoś niepokoju, odparł, 
że nie, bo ma ufność w 
miłosierdziu Bożym i zgadza 
się najzupełniej z wolą Bożą. 
Nagle w pewnej chwili, jak 
zeznał naoczny świadek, 
kiedy Stanisław modlił się, 
twarz jego zajaśniała tajem-
niczym blaskiem. Kiedy 
ktoś zbliżył się do niego, 
by zapytać, czy czegoś nie 
potrzebuje, odparł, że widzi 
Matkę Bożą z orszakiem 
świętych dziewic, które 
po niego przychodzą. Po 
północy 15 sierpnia 1568 
r. przeszedł do wieczności. 
Jego kult zrodził się natych-
miast i spontanicznie. Wieść 
o śmierci świętego Polaka 
rozeszła się szybko po Rzy-
mie. Starsi ojcowie przy-
chodzili do ciała i całowali je 
ze czcią. Wbrew zwyczajowi 
zakonu ustrojono je kwiata-
mi. Z polecenia św. Fran-
ciszka Borgiasza, generała 
zakonu, ciało Stanisława 
złożono do drewnianej tr-
umny, co również w owych 
czasach było wyjątkiem. W 
roku 1674 papież Klemens 
X ogłosił bł. Stanisława jed-
nym z głównych patronów 
Korony Polskiej i Wielk-
iego Księstwa Litwy. Jan 
XXIII uznał św. Stanisława 
szczególnym patronem 
młodzieży polskiej.

 

Spowiedź dzieci
W dalszym ciągu 

zachęcam rodziców, aby 
dopilnowali by dzieci 
rozpoczynając nowy rok sz-

kolny przystąpiły również do 
Sakramentu Spowiedzi św. 
jako przygotowanie do nowe-
go roku szkolno – kateche-
tycznego . Spowiedź można 
odbywać w każdą niedzielę 
od godz. 4:15pm przed 
Mszą św. lub we wtorki od 
godz. 6pm w czasie adoracji 
Najświętszego sakramentu, 
oraz w soboty po Mszy św. 
porannej od godz. 10:30am. 
Niech ta duchowa odnowa 
ich serca będzie też pomocą 
w zdobywaniu wiedzy i ich 
wzroście duchowym, który 
jest obowiązkiem każdego 
rodzica i odpowiedzialnością 
przed Bogiem.   

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu

Zapraszamy do udziału 
w adoracji Najświętszego 
Sakramentu w każdy 
wtorek od godz. 6 –7pm. 
Po zakończonej adoracji 
Msza św. o godz. 7pm po 
angielsku. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakra-
mentu jest też możliwość 
przystąpienia do Sakramen-
tu spowiedzi od godz. 6 – 
6:45pm. Dodatkowo Sakra-
ment spowiedzi jest jeszcze  
w każdą sobotę po Mszy św. 
porannej ok. godz. 10:30am, 
oraz w niedzielę od godz. 
4:15pm. 

Dekorowanie 
kościoła

To już stało się tradycją, 
że w październiku Polska 
Wspólnota jest odpowied-
zialna za dekorowanie 
naszego kościoła. Dziękuję 
wszystkim naszym Pa-
niom, które wyraziły swoją 
ofiarność i chęć pomocy 
by nasza świątynia mogła 
wyglądać dostojnie w tym 
miesiącu poświęconym 
szczególnie Matce Bożej 
Różańcowej. Na ten cel zbi-
erzemy specjalną składkę 
w przyszła niedzielę tj 22 
września, by móc wesprzeć 
naszymi ofiarami większy 
zakup kwiatow do ołtarzy. 
Za wszystkie Wasze ofi-
ary składam serdeczne Bóg 
zapłać!!!

Kalendarz 
Liturgiczny

W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W poniedziałek – 
Święto św. Niniana, biskupa, 
misjonarza Szkocji. 
W środę – 
Święto św. Stanisława Ko-
stki, zakonnika, patrona Pol-
ski. 
W piątek – 
Wspomnienie świętych 
męczenników Andrzeja Kim 
Taegon, prezbitera i Towar-
zyszy. 
W sobotę – 
Święto św. Mateusza 
apostoła i ewangelisty. 

Liturgia dziecięca
W nowym  roku sz-

kolnym i katechetycz-
nym 2019/20 zapraszam 
wszystkie dzieci na ich 
Msze św. połączone 
z liturgią dla dzieci w 
każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 6 
października  2019 r. o 
godz. 5pm. 
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Laudato Si 
Caring For Our Common Home
For Justice and Peace Scotland, the publication last 
year of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change report on the environment was a watershed 
moment.

The report established that we have just 11 years to 
drastically reduce carbon emissions currently dam-
aging our precious planet. If we don’t, by the year 
2030 we face catastrophic and irreversible climate 
change with all its devastating realities: food short-
ages, water shortages and even shortage of the very 
air we need to breath.

Time is running out
Justice and Peace Scotland determined that 2019, 
our 40th anniversary year, would be spent cam-
paigning for the environment. And a key event as 
we come to the end of that anniversary year is our 
Laudato Si day of reflection.

On Saturday 21st September 2019, the 
Blythswood Hall in Renfield St Stephen’s 
Church, Bath Street, Glasgow, will be the venue  
for people looking to join the campaign to save 
our common home.

There was no better place to start than with Pope 
Francis’ Laudato Si encyclical, which reaches across 
all barriers of religion and culture. It is acknowl-
edged worldwide as a ground-breaking document 
pointing the way to a safer, more just and sustain-
able future for everyone. Dr Lorna Gold, a keynote 
speaker at the conference, is the author of the crucial 
publication ‘Climate Generation’. 

To hear Dr Gold, and the other expert speakers, 
book your place at the Laudato Si conference,on 
Eventbrite - www.justiceandpeacescotland.org.
uk/ or call 0141 333 0238 (Monday-Thursday)

Collections
18th August 2019

St  John’s - £1537.54; 
Votives Candles - £88.66 
and Papers - £1.70. 

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy 

continues at our 9am 
Mass this Sunday. The 
rota for helpers is at the 
back of the church.

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.

Italian classes
Italian Classes for learn-

ers of all stages will be tak-
ing a short break on 21st 
and 28th September but 
otherwise continue in the 
Small Hall on Saturdays.

Special collection
There will be a spe-

cial collection today for 
Ecclesiastical Students’ 
Fund.

Lunch club
Lunch Club continues 

on Mondays from 12-
1pm. Soup and a roll - 
with tea or coffee - £2.50 
- all welcome.

Union of Catholic
Mothers
Tuesday 17th September.

Guest Speaker from 
Mindspace, all members
and Parishioners Wel-
come.

Parish
Shop

Open after Mass 
on Sunday

Cards and Gifts
are available

Borrow from our 
extensive collection

available in 
the Church Hall

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: Mary 
Morrison.
Anniversaries: Harry 
McLoughlin.
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

Menopause Cafe
Menopause Cafe host-

ed by UCM and led by 
Rachel Weiss, Tuesday 
17th September, to be 
held in the parish rooms 
of Our Lady of Lourdes 
church, Struan Road, 
7.30pm. At a menopause 
cafe people drink tea/
coffee, eat cake and chat 
about the menopause. 

All interested parties 
invited to attend. Anyone 
who cannot attend can 
find out more; contact 
www.menopausecafe.net

St Thérèse of Lisieux
I hope many of you were able to pray with 

St Thérèse during her recent visit to the Dio-
cese. St Thérèse teaches in her little way that 
we do not have to do great things; we simply 
must seek to respond to God’s grace at every 
moment of the day.  She said that she would 
spend her heaven doing good on earth and that 
she would send a shower of roses, which she 
understood to symbolise God’s grace. Let us 
continue to ask her to pray for all of us.

Mass for the Sick
Throughout the year 

we celebrate this Mass 
on the third Saturday the 
month.

The next Mass for the 
Sick will be celebrated 
on Saturday 21st Sep-
tember at 10am with teas 
in the Hall afterwards. 
All welcome.

Tuesday 10am
We will be joined by 

St John’s Academy’s Pri-
mary 6 pupils and their 
teachers at the 10am 
Mass on Tuesday in St 
John’s.

Italian 
Association

The next meeting of the 
Italian Association will 
take place on Saturday 
28th September, at 1pm, 
in St John’s - starting with 
Holy Mass in Italian.



Justice 
and Peace

Peace is principally 
the attainment of 
the common good 
in society at its 
different levels, 
primary and inter-
mediary, national, 
international and 
global. Precisely 
for this reason it 
can be said that the 
paths which lead to 
the attainment of 
the common good 
are also the paths 
that must be fol-
lowed in the pursuit 
of peace.

Pope Benedict 
XVI, 

Message for World 
Day of Peace 

Perth and Kinross 
Foodbank Appeal

To all our lovely 
supporters, we really 
need your help! There 
has been a huge dip in 
amount of food donated 
and 20% increase in 
food parcels handed out. 
The Foodbank is cur-
rently running very low 
on the following items: 
Pasta Sauce, Packet 
Pasta Meals, Tinned or 
Packet Puddings, Tinned 
Tomatoes, Jam, UHT 
milk. Please consider 
popping one of these 
items into our perma-
nent collection points in 
the supermarkets or at 
the back of the 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.


