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25th Sunday of the Year 
Year C

22nd 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
 

If our wealth is our 
greatest treasure here 
and now, it may also be 
our deepest regret for all 
of eternity. These words 
may appear harsh, but 
they are not unique. The 
prophet Amos deemed it 
necessary to speak out 
boldly, even in an offen-
sive manner, in order to 
awaken care for the poor 
in the consciences of his 
contemporaries. “Stew-
ard your poor ones 
among you,” he urged. 
“More precious than 

the shekel and silver are 
the needy of the land.” 
These are the ones that 
deserve to benefit from 
the investment of one’s 
time, talents and treas-
ure. Amos’ passionate 
words have resonated 
through the centuries 
in hearts mindful of the 
challenge of social stew-
ardship.

In our Gospel lesson 
from St. Luke is this 
verse, “You cannot be 
the slave both of God 
and of money.” This has 
traditionally been trans-
lated “God and mam-
mon”, which is, I think, 
a better word. Mammon 
means money, but it also 
means other wealth and 
riches, material posses-
sions, the things of this 

world. In the context of 
this passage it means 
anything that takes the 
place of devotion to God 
and God’s Kingdom. 

According to the Fa-
thers of the Church, we 
are given money and 
material goods for the 
relief of the poor and 
the furtherance of God’s 
purpose; any other use 
constitutes theft, since 
it is not ours, but God’s. 
As St. Luke writes, “If 
you have not been trust-
worthy with someone 
else’s (that is God’s) 
money, who will give 
you what is your own?”

This is a hard lesson, 
especially in our materi-
alistic and consumerist 
culture. We think, how-
ever we have come by 
it, that what we have is 
ours, to do with as WE 
want. It is not; not our 
money, or our posses-
sions, our children, our 
talents, our very lives, 
none are ours – they are 
God’s. 

They are given to us 
by God to do his work, 
to help his people, to 
build his Church. This 
does not mean that we 
are to have nothing, 
we are to use what we 
NEED to keep ourselves 
and our families – the 
problem comes in defin-
ing that word NEED.

How much of what 
we have do we really 
need? Does it make 
our life better, easier or 

just more stressful? Do 
most of the things we 
own have lasting value 
or are they disposable, 
and add to the garbage 
load of the planet? We 
are meant to use the 
things of this world, 
the mammon, to serve 
God and God’s people, 
to proclaim the Gospel, 
build the Church and 
keep the light of Christ 
aflame in our little cor-
ner of the world. If we 
are drowning in things, 
it is that much harder. 
It is also harder to teach 
our children right priori-
ties when we don’t live 
them ourselves. When 
they see us succumbing 
to the wiles of merchan-
dizing, they will, too.

“You cannot give 
yourself to God and 
mammon.” In what 
ways do we give our-
selves to the mammon 
in our lives? We give 
ourselves when we wor-
ry about it, stress over 
it, desire it, yearn for it, 
hoard it, are selfish with 
it. We must constantly 
remind ourselves, “It is 
not mine; it is God’s.” 

And we cannot be 
with God now, nor ap-
proach God at the end of 
our lives if we are trying 
to take it all with us. The 
only things we can take 
with us are faith, hope 
and love, and the great-
est of these is love. God 
has given us the mam-
mon of this world as a 

tool to spread his love, 
to proclaim the Good 
News, to be the Church; 
in our homes, our fami-
lies, our neighbour-
hoods, our hometown, 
the world.

Soon we will be enter-
ing the Season of Ad-
vent, during which we 
prepare for the Coming 
of Christ at His Nativity. 
Let us prove ourselves 
trustworthy with the elu-
sive wealth of this world 
so that we will be ac-
counted trustworthy of 
the lasting wealth of the 
next.

Canon Mulholland

If it is not mine - it is God’s

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 Praise the Lord, 
 who raises the poor. 

Gospel Acclamation 
 Open our hearts, 
 O Lord, to accept 
 the words of your Son

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: James 
Fleming, Russell Blan-
chette, Barbara Starcze-
wska and Theresa Duffy.
Anniversaries: Tommy 
Campbell, Lucy O’Hare 
and Graham Newton
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Pieniądze są poważnym 
sprawdzianem naszych 
sumień. Potrafią wydobyć z 
serca ludzkiego takie prawdy, 
jakich byśmy się nawet nie 
domyślali. To dzięki nim 
człowiek może stać się ho-
jny, pomagający, troszczący 
się o czyjeś kłopoty, ale 
też dzięki nim ktoś inny 
staje się rozrzutny, skąpy, 
chciwy albo złodziejem. Nie 
pieniądz jest brudny, tylko 
ręce, które go trzymają, ale 
gdyby nie pieniądz, może 
nigdy ich brud nie wyszedłby 
na jaw. Jeśli wobec pieniędzy 
nie potrafimy zachować 
wolności, to prawdziwe 
dobra któż nam powierzy? 
W jaki sposób szafujemy 
pieniędzmi, w taki również 
duchowymi wartościami. 
Ciekawe, że Jezus zanim 
obdarował apostołów cha-
ryzmatami uwalniania od 
demonów, uzdrawiania z 
chorób i prorokowania oraz 
głoszenia Dobrej Now-
iny, kazał im zostawić 
osobiste torby, podwójne 
szaty, sandały, a nawet kije. 
Wolny od chciwości ma 
bogactwo darów duchow-
ych. Wspomnę przy okazji 
o doświadczeniu mojego 
przyjaciela. Pewnej zimy, 

na samym początku jego 
studiów seminaryjnych, 
przyjechał na ferie do rodzin-
nej parafii. Po Mszy świętej 
ksiądz proboszcz wezwał 
go i wręczając torbę ze 
składką pieniężną, kazał mu 
iść na pocztę, by wysłał ją 
na KUL. Jeszcze trzymając 
skórzaną torbę w dłoniach, 
wymienił dokładnie kwotę 
pieniężną, która znajdowała 
się wewnątrz. Mój przy-
jaciel zaniósł ją do pocz-
towego okienka i razem 
z miłą panią przeliczyli 
każdy grosz. Okazało się, 
że jest to o wiele większa 
suma niż wymieniona przez 
księdza. Wysłał więc tylko 
tyle, ile mu kazał, a resztę 
przyniósł na plebanię. Gdy 
mu wręczał torbę, mówiąc, 
że pieniędzy było za dużo i 
reszta jest wewnątrz, probo-
szcz uśmiechnął się. Okazało 
się, że chciał być pewien 
uczciwości kandydata, zanim 
namaszczą mu ręce sakra-
mentalnym olejem. To była 
jedna próba, ale starczyła 
mu na całe życie. Zdolność 
do niezawłaszczania czyichś 
pieniędzy jest tą samą 
wolnością, która nie zagarnia 
dla siebie żadnego człowieka. 
Kapłan w sakwie swojej 

modlitwy musi nosić wiele 
dusz do okienka zbawienia. 
Oddać każdego człowieka 
Bogu. Każdego, którego się 
otrzymało, aby go nieść, 
znosić, zanieść i donieść do 
nieba. Nie tylko nikogo nie 
zawłaszczyć, ale też nikomu 
nie dać się posiąść. Piotr 
dlatego zasłużył na to, by 
stać się rybakiem ludzkich 
serc, łowiąc je w sieci swych 
modlitw, bo był taki czas, 
kiedy dla Jezusa zostawił 
sieć pełną ryb i żadnej nie 
schował za pazuchą. W opi-
sie szat arcykapłana z Księgi 
Wyjścia, z 28 rozdziału, 
natrafiamy na taki szczegół 
jego ubioru nazywany 
pektorałem. Były na nim 
umieszczone szlachetne 
kamienie z wypisanymi 
imionami synów Izraela. 
Arcykapłan nosił te kami-
enie na piersi, na sercu. To 
jest właśnie przepiękny 
obraz troski kapłana, który 
na własnym sercu nosi tych, 
którzy są jego skarbem, jego 
„niebieską walutą”. Czasem 
może dość ciężką, jak kamień 
na sercu, ale tych, którym 
chcemy zapewnić zbawie-
nie, musimy nosić w miłości, 
która nie zawłaszcza.

Fr Bogdan

Pieniądze jako test sumienia

Spowiedź 
i Msza św.

W każdą niedzielę istnieje 
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.

 

Liturgia 
dziecięca

W nowym roku szkolnym 
i katechetycznym 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. 

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w kalendar-
zu liturgicznym wspominać 
będziemy:
W poniedziałek – 
Wspomnienie św. o. Pio z 
Pietrelciny, prezbitera.
W piątek – 
Wspomnienie św. Wincen-
tego a Paulo.
W sobotę – 
Wspomnienie św. Wacława, 
męczennika.

 

Październik 
– Miesiąc 
Różańcowy

Miesiąc, który jest 
przed nami – Październik 
– to miesiąc poświęcony 
Maryi – Królowej 
Różańca świętego. Dlat-
ego też zapraszam do 
udziału w nabożeństwach 
różańcowych, które 
będziemy odprawiać w 
każdy piątek października 
o godz. 7pm.Ponad-
to w każdą niedzielę 
października o godz. 
4:30pm (pół godziny 
przed Mszą św.) również 
będziemy się modlić 
odmawiając różaniec. 
Starajmy się odmawiać 
różaniec jak najczęściej, 
a szczególnie w tym 

miesiącu Maryjnym. 
Bądźmy też świadomi tego, 
że naszym obowiązkiem 
jest uczyć dzieci jak się 
odmawia różaniec. Jeśli 
rodzice odmawiają tę 
modlitwę to i dzieci ją 
znają. Dlatego dołóżmy 
wszelkich starań by ta 
piękna modlitwa polecana 
przez Maryję we wszyst-
kich Jej największych ob-
jawieniach jak: Lourdes, 
Fatima, La Salette, Me-
dugorje modlitwa tak 
bardzo miła Matce Bożej 
nie była zaniedbywana lub 
zapominana. Nawet jedna 
„dziesiątka” (Ojcze nasz i 
10 razy Zdrowaś Maryjo) 
odmówiona w ramach 
wieczornej modlitwy czy 
wspólnie z najbliższymi 
przyniesie Maryi chwałę, a 
nam wyprosi wiele Bożych 
łask, których nam tak 
bardzo potrzeba każdego 
dnia. Królowo Różańca 
Świętego – módl się za 
nami!  

 

Spowiedź 
dzieci

W dalszym ciągu 
zachęcam rodziców, aby 
dopilnowali by dzieci, 
które rozpoczęły nowy 
rok szkolny przystąpiły 
również do Sakramentu 
Spowiedzi św. jako pr-
zygotowanie do nowego 
roku szkolno – katechetyc-
znego . 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 so-
boty 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 
Sakramentu jest też 
możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowiedzi 
od godz. 6 – 6:45pm. Do-
datkowo Sakrament spow-
iedzi jest jeszcze  w każdą 
sobotę po Mszy św. po-
rannej ok. godz. 10:30am, 
oraz w niedzielę od godz. 
4:15pm.

 

Dekorowanie 
kościoła

To już stało się tradycją, 
że w październiku Polska 
Wspólnota jest odpow-
iedzialna za dekorow-
anie naszego kościoła. 
Dziękuję wszystkim 
naszym Paniom, które 
wyraziły swoją ofiarność 
i chęć pomocy by nasza 
świątynia mogła wyglądać 
dostojnie w tym miesiącu 
poświęconym szczególnie 
Matce Bożej Różańcowej. 
Za wszystkie Wasze ofi-
ary złożone  na dzisiejszą 
składkę na kwiaty składam 
serdeczne Bóg zapłać!!!

  

Dekorowanie 
kościoła

To już stało się tradycją, 
że w październiku Polska 
Wspólnota jest odpow-
iedzialna za dekorow-
anie naszego kościoła. 
Dziękuję wszystkim 
naszym Paniom, które 
wyraziły swoją ofiarność 
i chęć pomocy by 
nasza świątynia mogła 
wyglądać dostojnie w tym 
miesiącu poświęconym 
szczególnie Matce Bożej 
Różańcowej. Na ten cel 
zbierzemy specjalną 
składkę w przyszła 
niedzielę tj 22 września, 
by móc wesprzeć naszymi 
ofiarami większy zakup 
kwiatow do ołtarzy. Za 
wszystkie Wasze ofiary 
składam serdeczne Bóg 
zapłać!!!
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The remaining 
Second Collections 
for 2019:
 
5th/6th October- 
Mission Appeal for the SMA Fa-
thers. (Society of African Missions)
 
19th/20th-
Mission Sunday- Missio Sunday 
for the work of the propagation of the 
Faith.
 
2nd/3rd November 
Mission Appeal for the Salvatorians 
- Fr Bogdan’s Order
 
16th/17th November–
Catholic Education Service
 
30th Nov/1st December-
Poor Mission Fund 
for parishes within our Diocese that 
struggle financially.

Collections
18th August 2019

St  John’s - £1654.44; 
Votives Candles - 
£130.19 and Papers - 
£1.99 and shop - £20. 

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
Last week’s special 

collection for the Ec-
clesiastical Students’ 
Fund amounted to £674 
- thank you.

Lunch club
Lunch Club continues 

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

Union of Catholic
Mothers
Our next meeting will be 
on Tuesday 1st October. 

Papers
Catholic newspapers 

the Scottish Catholic Ob-
server etc are available in 
the church porch - please 
take copies and share 
them.

Parish
Shop

Open after Mass 
on Sunday

Cards and Gifts
are available

Borrow from our 
extensive collection

available in 
the Church Hall

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.

Funerals
Monday 23rd -Funeral 

Mass for Therese Duffy 
at 1pm.

 Thursday 26th-Funer-
al Mass for James Flem-
ing at 10am.

Thursday 26th-Funeral 
Mass for Barbara Starc-
zewska st 3pm  

Wedding
Saturday 28th-Wed-

ding of Peter Dowds & 
Stephanie Leung at 1pm

Italian 
Association

This month’s Italian 
Association will take 
place on Satmeeting ur-
day 28th September, at 
1pm, in St John’s - start-
ing with Holy Mass in 
Italian.

Annual 
Family Mass
St John’s RC Academy 

Assembly Hall

6pm, Wednesday 25 September

Mass led by Bishop Stephen Robson
All are welcome to join us 

to celebrate and pray for the work 
of the school and our families
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