
 

 

 
 
 

 

22nd Sunday in Ordinary Time (Year B) – 29th August 2021                                                                                                                              
As restrictions are eased, please continue to be considerate in your use of the church                                 

and be aware that others may not be comfortable as you may be.                                                                                    
Please remember to remove your mask before your reception of Holy Communion.  

Responsorial Psalm: The just will live in the presence of the Lord.

Dear God’s People,  

Today’s message from the Scriptures is all about 
holiness. As Christians, nothing else should define us 
other than a radical commitment to holiness. The 
battle for holiness is first won by a right focus on 
things are eternal; holy Christians refuse to be 
consumed by worldly attractions such as status, 
material possessions and vanity. To further our 
reflection on holiness this week, I share with you a 
few inspiring quotations from Pope Francis on 
holiness. Do keep the Church and Holy Father                            
in your prayers.  

We are called to be contemplatives even in the midst of action, and to grow 
in holiness by responsibly and generously carrying out our proper mission. 

Anything done out of anxiety, pride or the need to impress others will not 
lead to holiness. 

Do not be afraid of holiness. It will take away none of your energy, vitality 
or joy. On the contrary, you will become what the Father had in mind when 
he created you, and you will be faithful to your deepest self. To depend on 
God sets us free from every form of enslavement and leads us to recognize 

our great dignity. 

Do not be afraid to set your sights higher, to allow yourself to be loved and 
liberated by God. Do not be afraid to let yourself be guided by the Holy 
Spirit. Holiness does not make you less human, since it is an encounter 

between your weakness and the power of God’s grace. 

I wish you God’s manifold blessings and the grace for holiness,  

Fr Jude.  



 

Sunday Masses 4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)  
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) & 6.30 pm (St John’s) 

Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church) 
SCN SC00810              Parish website: www.stjohns-perth.org.uk            Discover us @StJohnRCPerth 

 

ANNIVERSARIES:  Joe, Maria & Ivan Castell, Claude Fernandes & Peter Dias 
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace. 

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 30th August– 7.00pm 
Tuesday 31st –10am & 7.00pm                                       

Adoration & Confessions from 6.00pm-6.45pm 
                  Wednesday 1st September – 8am (St Mary Magdalene’s)                                                    

& 10am in St John’s                                                                                                                     
Thursday 2nd -10am 

Friday 3rd – St Gregory the Great (Pope) -10am 
Saturday 4th – 8am (St Mary Magdalene’s)

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

Please kindly remember there is a collection at each weekend Mass. The collection box is 
there for those who do not contribute by other means. On the weekend on 4th/5th September 
the collection plate will return to its usual place in the Mass with the help of pass-keepers. 

The hall will be opened gradually whilst at the same time enabling people to feel safe.                             
There will be teas at the beginning of each month after the 11am Mass.                                                        

Masks are still to be worn in Church.  

                             

Today 600 people will be diagnosed with leprosy, more than 50 of these will 
be children. Over 7 million people are currently affected by leprosy across the 
world. Evidence shows over 3 million people are living with undiagnosed 
leprosy. Over 4 million people are living with a life-changing disability caused 
by leprosy 

Although curable, many people are unable to access treatment, even though the 
cure is free. Lepra works to find, treat and rehabilitate these hidden people and 
promote their rights in India, Bangladesh and Zimbabwe. 

Due to misunderstanding, lack of information and incorrect beliefs, people affected by leprosy can experience 
severe discrimination and prejudice when they show symptoms, or when a diagnosis is confirmed. The 
consequences can be devastating; people are often shunned by their community or even their own family, they 
may lose their livelihoods and they can even experience thoughts of suicide. They are left to endure a lifetime of 
abuse, isolation and shame. During the difficult times of the Covid-19 crisis, so many of us in the UK can resonate 
with such feelings of isolation with social distancing measures we have experienced; though this has hopefully 
been a relatively short-term restriction compared to that of a leprosy sufferer for whom isolation may last a 
lifetime. The lives of many people have been changed thanks to the generosity of supporters like you. In the 97 
years since our founding, we have helped millions of people affected by Neglected Tropical Diseases such as 
leprosy. There is now a cure for leprosy, however, there is more work to be done as prejudice, discrimination and 
lack of healthcare and resources mean not everyone can receive this in time to prevent disabilities. Our mission is 
to beat leprosy – so that all cases are easily diagnosed and treated and leave no disability or discrimination. We 
are working towards a day when leprosy no longer destroys lives; with your support we can achieve this sooner.  

Please help us beat leprosy – even the smallest contribution can help treat and rehabilitate people trapped by this 
disease.  

 



 
 

29 Sierpnia 2021 – XXII Niedziela Zwykła „B” 
Pułapka doskonałości 

Człowiek niezmiernie łatwo oszukuje siebie 
samego. Ludzie, z którymi rozmawiał Jezus, 
włożyli naprawdę wiele wysiłków w to, by 
być doskonałymi. Z religijnej powinności i z 
troski o nieskazitelność niezauważalnie 
zabrnęli w pułapkę obsesji, lęku, 
perfekcjonizmu i obłudy. Usiłowali dokonać 
kosmetyki swej osobowości, by 
przekształcić siebie w idealne istoty bez 

skazy. Doskonałość stała się dla nich zasadzką, w której utknęli. Zapewne szokiem były dla nich 
słowa Jezusa, który zdemaskował te wysiłki i ujawnił, że im człowiek usilniej dba o zewnętrzną 
nieskazitelność, tym bardziej ukrywa wewnętrzny bałagan moralny. Chcemy być perfekcyjni, 
dokładni, spełniający swoje ambicje, a nawet złośliwie krytyczni wobec tych, którzy nie mogą 
się poszczycić takimi efektami doskonałości jak my. Uciekamy od możliwości objawienia się nam 
prawdy o naszym wnętrzu. A przecież „Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. 
Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty” (Koh 10,1). Obok ambicji bycia 
wybitnym naukowcem, albo zadartonosym politykiem czy też słynnym fotoreporterem, istnieje 
też ambicja duchowej nieskazitelności. To, że ktoś ma zainteresowania religijne, wcale nie 
znaczy, że pozbył się dumy, wręcz przeciwnie, ona wtedy jeszcze bardziej daje o sobie znać. 
Prawdziwa świętość nie jest nastawiona na wyszukiwanie u innych dowodów grzeszności, a taką 
właśnie religijność mieli rozmówcy Jezusa. Na tym świecie trzeba się pogodzić chyba ze 
wszystkim, oprócz grzechu. Tymczasem żyjemy niepogodzeni, o czym nawet nie wiemy. A 
właśnie grzech posługuje się wszystkim i wszystkimi, abyśmy żyli w tym niepogodzeniu. Ta 
niezgoda objawia się na zewnątrz w postaci oskarżeń innych ludzi. Przez skłonność do 
wyszukiwania u innych błędów moralnych daje o sobie znać najbardziej ukryty grzech. 
 Jak więc pozbyć się zła? Wyszukując go u innych, czy przyznając się do niego w sobie? Nie 
wiemy, jak radzić sobie z grzechem. Nie wiemy, co uczynić, by się go pozbyć, i wybieramy 
najczęściej najłatwiejszą drogę: ukrywanie! Ukrywamy cały ten brud jakby pokrywką od 
naczynia, a samo naczynie, czyli naszą zewnętrzną stronę istnienia, pokrywamy wtedy 
anielskimi ozdobami ambicji i perfekcji. Prorok Zachariasz miał pewnego razu taką właśnie wizję 
bezbożności. Zobaczył naczynie, które było unoszone przez dwóch aniołów, ale ta anielska 
powierzchowność ukrywała we wnętrzu naczynia zgoła zaskakującą tajemnicę. Zachariasz stał 
zdumiony i wpatrywał się w naczynie zbliżające się do niego. Gdy już było zupełnie blisko, 
zapytał swego anielskiego cicerone: „Co to jest? Odpowiedział: Zbliża się dzban. I dodał: To 
zresztą można zobaczyć w każdym zakątku świata. Potem podniosła się ołowiana pokrywa i 
zobaczyłem we wnętrzu dzbana siedzącą kobietę. I rzekł: To jest bezbożność, i zepchnął ją z 
powrotem do wnętrza dzbana, a otwór zakrył ołowianą płytą” (Zach 5,6–9).                                                                                                                                                            
Fr Bogdan SDS 
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11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) /6.30 pm (St John’s) 
 

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. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                                                                                                
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –
7pm. Po zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji 
Najświętszego Sakramentu jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od 
godz. 6 – 6:45pm. 

Specjalna Składka w Niedzielę 28 Sierpnia 2021 r. 
W najbliższą niedzielę 28 sierpnia 2021 roku w naszej parafii będzie specjalna składką na Fundację 
“Lepra”w Centrum  św. Józefa w Indi. “Lepra” zbudowała szpital dla sióstr zakonnych w 1998 roku, 
w którym tysiące ludzi, dzieci i dorosłych otrzymują opiekę i pomoc poprzec ich niezmierne 
zaangażowanie, wiarę i miłość. To jest jedna klinika, ale takich jak ta są setki. Zmiana życia 
człowieka chorego na trąd (leprosy – to w tłumaczeniu na polski – trąd) kosztuje “Lepra” 25 funtów, 
a jeśli zostanie odpowiednio wcześnie wykryte i zapewnione leczenie, choroba może zostać 
zatrzymana, zapobiegając niepełnosprawności, a chirurgia rekonstrukcyjna często przywraca 
sprawność kończyn i wzrok zarówno dorosłym jak i dzieciom. Dzięki terapi wielowiekowej można 
wyleczyć trąd, a po pierwszej tabletce osoba nie jest zakaźna. Niemniej jednak zachorowalność na 
trąd jest dalej wielkim problemem  nawet w dzisiejszych czasach. Życzliwie proszę o hojność jaką 
możesz okazać, nieważne jaką część z 25 funtów podarujesz, wszystkie datki razem zebrane  pomogą 
uwolnić ludzi z choroby. Proszę miej fundację “Lepra” i ludzi o których dbamy w swoim sercu.  
Uprzejmie dziękujęmy! 
“Lepra” 
Fr Bogdan SDS 

BOŻE ZIARNA 
Pewnej kobiecie przyśniło się, że za ladą w jej ulubionym sklepiku stał Pan Bóg. 
- „To Ty, Panie Boże!” - zakrzyknęła uradowana. 
- „Tak to ja” - odpowiedział Bóg. 
- „A co u Ciebie można kupić?” - zapytała kobieta. 
- „U mnie można kupić wszystko” - padła odpowiedź. 
- „W takim razie poproszę o dużo zdrowia, szczęścia, miłości, powodzenia i pieniędzy”. 
Pan Bóg uśmiechnął się życzliwie i oddalił na zaplecze, aby przynieść zamówiony towar. Po dłuższej 
chwili wrócił z malutką, papierową torebeczką. 
- „To wszystko?!” - wykrzyknęła zdziwiona i rozczarowana kobieta. 
- „Tak, to wszystko” - odpowiedział Bóg i dodał” 
Czyżbyś nie wiedziała, że w moim sklepie sprzedaje się tylko nasiona? 

Spotkanie Rodziców dzieci pierwszo-komunijnych                                                                                                                                                  
Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. w klasie 
polskiej zapraszam na spotkanie 1 września  (środa) 2021 r. o godz. 7:00pm. Spotkanie 
odbędzie się w kościele. Na spotkanie proszę nie zabierać dzieci.  

Sakrament Bierzmowania – zapisy na rok szkolny 2021/22                                                                                                                
Dobiega końca składania podań do klasy dla przygotowujących się do Sakramentu 
Bierzmowania w roku szkolnym 2021/22. Aplikacje są dostępne w zakrystii po Mszy św. 
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z ks. Bogdanem osobiście lub telefonicznie. 
Nr tel. 01738 564182.                                                                                                                                                                                                       
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