
 

SCN SC00810              Parish website: www.stjohns-perth.org.uk            Discover us @StJohnRCPerth 
 

 

XV Sunday in Ordinary Time (Year B) - 11th July 2021 

Dear Parishioners,  

This Friday at Mass we remember OUR LADY OF MOUNT CARMEL. 
Devotion to Our Lady under this title is perhaps the oldest in the Church; in 
fact, it may have been used within her own lifetime.  It is believed that she 
visited on Mount Carmel the spiritual descendants of Prophet Elias and the 
“Sons of the Prophet,” who still lived a life of solitary prayer in that mountain 
range.  These men had received the preaching of St. John the Baptist, and after 
Pentecost embraced faith in Our Lord Jesus Christ and His saving Death and 
Resurrection.  The precious link that Mary was to these men, assisting them 
with her interest and prayers, gave them a close tie to her, so much so that they 
built a chapel in her honour, believed to be the first in the world.  They became 
known as the Brothers of the Blessed Mary of Mount Carmel, and the 
Carmelite Order sees its origin in these souls of good will, prayer and 
holiness.  All Christians share this “precious link,” the Mother of our Lord and 
God and our Mother; we also enjoy her interest and prayers, her true help to 
us in our daily life through Christ her Son.  

The Brown Scapular 

It is a gift to you from your Heavenly Mother. 

“WHOSOEVER DIES IN THIS GARMENT SHALL NOT SUFFER ETERNAL FIRE.” 

- promise of Our Lady to St. Simon Stock on July 16, 1251 

In Our Blessed Mother, Beauty and Queen of Carmel, 

Canon Mulholland. 

Responsorial Psalm: 
Let us see, O Lord, your mercy and give us your saving help. 

CONFESSIONS IN CHURCH-Tuesdays: 6.00pm-6.45pm. 

“In failing to confess, Lord, I would only hide You from myself, not myself from You.” 
St Augustine (354-430) Doctor of the Church 

 
 



 
 

Sunday Masses  4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)  
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RECENTLY DEAD: Calum MacDonald, Wendy Davidson, Loretta 
Unterschutz, John Angus, Maureen Hughes, Dora Oswald, Mamie Gibb, 

Signa Lynagh & John Gallagher 

ANNIVERSARIES: Bridget, Michael and Anne McManamon, Margaret and 
Marty Grubb, Michael Boyle, Mary & Robert Lister, John Quinn,                              

Mary McDermott & George Wallace. 

We pray for all those who have died, especially members of our own family 
and community and for all those lost at sea.                                                                                                                                                                                         

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.  

Second Collection this week for the Apostleship of the Sea.                                            
http://www.apostleshipofthesea.org.uk/

Stella Maris is the maritime agency of the Catholic Church. Its teams 
of chaplains and ship visitors in ports in the UK and around the world provide practical help and 

pastoral care to seafarers and fishers. We remember all seafarers and fishers and their families and ask 
God to comfort those who feel lonely and far from loved ones. 

In today’s Gospel we hear that Jesus sent out the disciples in pairs, but 
they were to take almost nothing with them – so they had to rely on the 
providence of God on their travels - and the generosity of the people 
they would stay with on the journey. Those people would be strangers 
to them – but the disciples were reliant on those strangers’ hospitality. 
This requires faith. The teaching that God’s love is present in 
welcoming strangers and neighbours is a strong belief of many 
cultures. The divine lives in each of us, and when we welcome each 
other, we welcome God, and Jesus, the Son of God. This is the 
welcome of the Church to all. A call to the Church today is to welcome 
all and be enriched by the variety of prayer, friendship and worship 
which all can bring. According to Jesus’ instructions, if people didn’t 
welcome or listen to the disciples, they were to walk away, shaking the 
dust from under their feet. This gesture represents both cleansing and 
Jesus’ displeasure at those who have rejected these strangers (his 

disciples) – we would surely not want that for ourselves. When seafarers are in foreign ports, they often 
rely on the strangers who visit them to support them – to take them to the shops, to give them internet 
access, to take them to a Church for Mass or confession. Often, they don’t even speak the local language, 
making things even harder. Sea Sunday is the day our parishes pray for seafarers and fishers and support 
Stella Maris (Apostleship of the Sea) - the Catholic charity that provides that welcome for seafarers in 
ports in this country and around the world. The chaplains and volunteers of Stella Maris listen to 
seafarers’ stories, help to provide what they need, and answer Jesus’s call to give hospitality to the 
stranger. 

Holy Mass during the Week (in St John’s 
unless otherwise stated)                                        
Monday 12th 7.00pm                                               
Tuesday 13th 10am & 7.00pm 
Adoration & Confessions                                        
from 6.00pm-6.45pm                                           
Wednesday 14th -St Magdalene’s 8am                 
&10am 

Thursday 15th July -St Bonaventure-10am                     
Friday 16th -Our Lady of Mount Carmel-10am                                                                     
Saturday 17th -St Magdalene’s 8am 

NB St Mary Magdalene’s Patronal Festival 
will be celebrated on Thursday 22nd July at 
7.00pm.   



 

SCN SC00810                                   www.stjohns-perth.org.uk                                  @St JohnRCPerth 

 
11 Lipiec 2021 – XV Niedziela Zwykła „B” 

Świat w ogniu  

 Do wielu Jezus powiedział: „Chodź za mną”. Usłyszał 
to wezwanie Lewi, wychodząc ze swojej komory 
celnej. Usłyszał też bogaty młodzieniec, który jednak 
nie potrafił zostawić swojego bogactwa. Czy my 
usłyszeliśmy wołanie Boga, by opuścić nieprawość i 
wędrować ku nowej ziemi i nowemu niebu? 
Zastanawiające jest to, że po tym, jak zlekceważono 
Jezusa w Nazarecie, On wysłał Apostołów w misję. 
Podwaja wysiłki zmierzające ku nawróceniu ludzi. 
Misja była niezwykle ważna, bo chodziło nie tylko o 

głoszenie usprawiedliwienia, które daje Jezus Chrystus, ale też o uwolnienie od nieczystej duchowości 
i o głoszenie nowego nieba i nowej ziemi. Rabbi Maharal opowiada następującą przypowieść: Był sobie 
zajazd z anielską obsługą. Gościom dostarczano codziennie do pokoi przepyszne jedzenie i wszystkie 
ich potrzeby były zaspokajane doskonale. Jednak mieszkańcy zajazdu wciąż chcieli więcej. Zaczęli 
okradać się nawzajem i oszukiwać. Wybuchały między nimi bójki, aż w końcu wzniecili w zajeździe 
ogień. Byli jednak tak pochłonięci walką, że nie zauważyli nawet, jak zajazd stanął w płomieniach. 
Pewien podróżnik przechodził obok i zobaczył palący się zajazd. Chciał pomóc mieszkańcom i ostrzec 
ich, aby uciekali. Wbiegł do środka, otworzył drzwi do jednego z pokoi i zastygł w miejscu, zobaczywszy 
jednego z mieszkańców obrabowującego swego sąsiada. Otworzył kolejne drzwi i zobaczył, jak inny 
morduje swego kolegę. Chodził od pokoju do pokoju i widział gwałt, niemoralne stosunki, znieważane 
i bite dzieci, ludzi trujących siebie i innych śmiercionośnymi środkami. W końcu zdesperowany 
wykrzyknął: „Co się tu dzieje? Musi być jakiś właściciel tego zajazdu. Dlaczego nic z tym nie zrobi?”. W 
tym momencie właściciel pojawił się przed nim i zachęcił go do wyjścia z płonącego budynku. Tak było 
z Lotem, gdy uciekał z Sodomy, z Abrahamem, gdy wychodził z Ur, tak było z Eliaszem. Podróżnikami 
teraz są apostołowie Jezusa, oni głoszą pożar świata i ratują, kogo się da. Zajazd jest metaforą tego 
świata. Bóg był stopniowo usuwany z tego świata, i tak jest dalej. Usuwa się Go z parlamentów, ze szkół, 
z umysłów i z rozmów. W konsekwencji świat staje się zepsuty i podły, pełen ignorancji, czarów i 
bałwochwalstwa. Mnóstwo ludzi jest przekonanych, że nie ma żadnego Boga. Świat funkcjonuje w 
dwóch różnych porządkach. Jeśli świat jest sprawiedliwy, Bóg jest blisko niego. Świat kierowany przez 
Boga staje się ogrodem Eden. Jednak, kiedy świat nie jest sprawiedliwy, funkcjonuje w drugim 
porządku. Gdy świat jest pełen zła, źli wzniecają pożar, bo zło niszczy samo siebie. Sprawiedliwi muszą 
wyjść z niego, aby być blisko Boga. Kiedy świat płonie, może też być miejscem próby dla 
sprawiedliwych, środowiskiem, w którym mają uczynić siebie doskonalszymi. Jezus wysłał Apostołów, 
aby ratowali z tego świata tych, którzy przyjmą głoszenie nowego królestwa. Do wielu sam powiedział: 
„Chodź za mną”. Usłyszał to wezwanie Lewi, wychodząc ze swojej komory celnej. Usłyszał też bogaty 
młodzieniec, który jednak nie potrafił zostawić swojego bogactwa. Pozostaje jeszcze pytanie, czy my 
usłyszeliśmy wołanie Boga, by opuścić nieprawość i wędrować ku nowej ziemi i nowemu niebu?                                                                                                                                                                    
Fr Bogdan SDS 

Spowiedź i Msza św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskiej  Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą 
św. od godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we 
Mszy św.          
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8 rzeczy w które NIE WOLNO się ubrać do Kościoła. Nawet gorącym latem, czyli kościelny 
dresscode 

Każdy strój ma spełniać swoją określoną funkcję. Inaczej ubieramy się 
do pracy, inaczej do teatru, na wycieczkę, na plażę, inaczej na badania 
lekarskie czy ćwiczenia gimnastyczne. Szczególne miejsce zajmuje tu 
kościół jako miejsce poświęcone Bogu, gdzie przebywa On sam w 
szczególny sposób, a podczas Mszy świętej jednoczy się z człowiekiem. 
To wymaga od nas konkretnego zachowania, a więc także godnego 
stroju. Przygotowując swoje serce, wyraża się ono również na 
zewnątrz: od postaw liturgicznych, które przyjmujemy, konkretnych 
znaków – złożonych rąk czy postawy klęczącej, pobożne czynienie 
znaku krzyża, po strój, który ma być uroczysty, gdyż idziemy na 
spotkanie z Kimś Najważniejszym w naszym życiu. Dlaczego 
współczesnemu człowiekowi jest trudno pojąć, że do kościoła ma 
obowiązek ubrać strój godny? Co stało się z poczuciem sacrum u 

człowieka, który przecież wie, że kościół jest mieszkaniem Boga? Czy nie jest to skutek niszczycielskiej 
siły skierowanej przeciw chrześcijaństwu? W związku z tym powstaje przekonanie, że można to 
miejsce traktować według własnego pomysłu; miejsca kultu spowszedniały. A może to wyraz słabej 
więzi z Chrystusem? Oto czego zdecydowanie nie powinniśmy zakładać wybierając się na Mszę 
Świętą. Zupełnie nie jest przy tym ważne, czy na zewnątrz jest 10 czy 30 stopni, nie jest też ważne 
czy po/przed Mszą wybieramy się nad wodę, do restauracji, na mecz, czy na grilla. Nie zakładamy i 
już: 

Kobiety:  

1. Krótkie sukienki lub spódniczki 

2. Krótkie spodenki i duży dekolt 

3. Widoczna bielizna – górna i dolna 

4. Gołe nogi, widoczne brzuchy, klapki i 
ubrania prześwitujące 

5. Obcisłe stroje 

Mężczyźni: 
1. Krótkie spodnie  
2. Koszulka typu T-Shirt 

3. Obuwie sportowe 

Ubierając się latem do kościoła myślmy w 
następujący sposób – w co ubrałbym się na 
spotkanie z Królową Brytyjską albo 
Papieżem? Ubierzemy leginsy i japonki? 
Krótkie spodnie, T-shirt lub trampki? A potem 
uświadommy sobie, że Wielkość, Godność, 
Chwała i Majestat Chrystusa – Króla 
Wszechświata – są nieskończenie większe niż 
jakiegokolwiek ziemskiego monarchy, czy 
nawet następcy św.Piotra!  
Fr Bogdan 

 

Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
Rozpoczyna się składanie podań do klasy dla przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania w 
roku szkolnym 2021/22. Aplikacje są dostępne w zakrystii po Mszy św. Bierzmowanie w naszej parafii 
odbędzie się w miesiącu listopadzie.  Szafarzem bierzmowania będzie Ordynariusz Diecezji Dunkeld 
Biskup Stephen Robson. Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z ks. Bogdanem osobiście 
lub telefonicznie. Nr tel. 01738 564182.  
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