A warm welcome to our Church. Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of
this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.

26th Sunday in Ordinary Time (Year B) – 26th September 2021
Responsorial Psalm: The precepts of the Lord gladden the heart.
Slow to Anger
The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
He will not always accuse, nor will He keep anger forever. Psalm 103:8-9
Read these lines again, looking at the beautiful qualities we are told that God has. These
qualities are wonderful goals for us to strive for in or own life. You can use each one of them
for your own meditation. When have you been merciful? Towards whom can you show
mercy? When have you been slow to anger? With whom do you need to be more patient?
Whom do you faithfully love? To whom do you need to be more faithful? Take a few
minutes to reflect on how you embody these qualities of God. It could change your life!
" ... you should know that there is present with you the angel whom God has appointed
for each man…This angel, who is sleepless and cannot be deceived, is always present with
you; he sees all things and is not hindered by darkness. You should know, too, that with
him is God"…-St. Anthony the Great
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.
RECENTLY DEAD: Timothy McManus & Gavin Russell
ANNIVERSARIES: Stacey Houston & Christopher McAninch
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 27th September – St Vincent De Paul –7.00pm
Tuesday 28th –10am & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 29th – The Feast of the St Michael, St Gabriel & St Raphael
8am (St Mary Magdalene’s) & 10am in St John’s
Thursday 30th – St Jerome–10am
Friday 01st October-St Thérèse of Lisieux-10am
Saturday 02nd – The Holy Guardian Angels-8am (St Mary Magdalene’s)

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

We are very conscious of, and extremely grateful for the continued generosity of so many of
our parishioners. Many of our parishioners now choose to give by other means than the
basket. The physical offering has a symbolic value however nobody must ever feel awkward
if the basket passes them by because of their choice to give by other means.

There will be a meeting of St John’s Academy parents & carers of children
seeking enrolment in the Sacraments (P4/2021 -First Confession & First Holy
Communion in 2022) & (P6/2021 Confirmation in 2022) in St John’s Hall on
Wednesday 29th September at 6.00pm. The meeting will finish for 7pm.

Please pick up new rota for readers from the
Sacristy.

Friends & Supporters of our SVDP Society are
invited to join them on Monday 27th
at 7pm Holy Mass to celebrate
the Feast of St Vincent de Paul.
New members are always welcome.

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

26 Wrzesień 2021 – XXVI Niedziela Zwykła „B”
Dyscyplinowanie sumienia
O ludziach chciwych i bogatych, których utuczone
ż ądzą serca doprowadziły do potępienia oraz mordu na
sprawiedliwym, Jakub wypisuje złowieszcze wyroki.
Uderza w indywidualne sumienie, a nie strzela z armat
do Bastylii czy z Aurory na Pałac Zimowy.
Chrześ cijań stwo nigdy nie walczyło z systemami, ale ze
zwyrodniałym
sumieniem
człowieka,
nie
z
niewolnictwem, tylko ze zniewoleniami, ponieważ nie
byłoby niewolnictwa, gdyby ludzie uwolnili się od
własnych zniewoleń . Rewolucje są jedynie zamianą
tyranów na gorszych niż poprzednicy. Nie da się zmienić
rewolucyjnie społecznej niesprawiedliwoś ci, ale moż na
przekonać człowieka, by zrezygnował z wyuczonej niesprawiedliwoś ci. Jezus odwodzi
apostołów od sporu z egzorcystą i kieruje ich uwagę na ich własne ręce, oczy i nogi. Niech
przyjrzą się sobie samym, zanim zaczną oceniać kogokolwiek! Trudniej zdyscyplinować
swoje sumienie niż drugiego człowieka, bo każ dy wstydzi się prawdy o sobie, jakby była
kłamstwem. Słowo Boga to rozpalone do czerwonoś ci ostrze, które kusi do straszenia innych
i odpycha, gdy się ma zadać cios własnej poż ądliwoś ci, chciwoś ci czy pysze, ukrytymi pod
symbolami oka, ręki czy nogi. Są grzechy, z którymi zroś liś my się jak z własnymi koń czynami,
bez których ż ycie wydaje nam się okaleczone. Trzeba jednak zadać cios, jeś li chcemy nie tylko
siebie uratować . Kto dziś wyobraż a sobie ż ycie bez nieuczciwoś ci albo bez walki o własne
racje, albo bez rozwiązłoś ci? Kto potrafiłby odciąć się od korzyś ci finansowych, gdyby
dowiedział się, ż e za nimi stoi ludzka krzywda, albo są efektem oszustwa? Kto dziś nie
wykorzystałby okazji do cudzołóstwa i wycofał się z kuszącej propozycji? Tylko te słowa są
prawdziwe, które irytują nasze sumienie, a tych Jezusowi nie brakowało. Tymczasem, kiedy
słyszymy, ż e łatwiej jest wielbłądowi przejś ć przez ucho igielne, niż bogatemu wejś ć do
królestwa, szukamy wybiegów i znajdujemy je dzięki pomocy znawców staroż ytnej
architektury, którzy twierdzą, ż e jedna z bram Jerozolimy tak się właś nie nazywała. Nawet
przez ciasną, ale bramę, moż na przecież jakoś się przecisnąć , ale jeś li chodziło Jezusowi o
dziurkę od igły, to tego nie przyjmujemy do wiadomoś ci i twierdzimy, ż e to zabieg literacki.
Każ da fortuna czy bogactwo czyni człowieka odpowiedzialnym za tych, którzy cierpią
niedostatek. Bo, jak powiedział Cantalamessa, nie o to chodzi, by nie być bogatym, lecz by nie
próbować nie zauważ ać biednych. Nawet najmniejszy gest staje się niezapomnianym echem
w niebie. Istnieją ludzie, którym wydaje się niemoż liwe ż yć bez kont w bankach, bo dzięki
nim stoją pewnie na swych nogach na tarasach Hiltona. Inni latami spłacają kredyty za pokój
z kuchnią w bloku, marząc, ż e kiedyś staną na nogi, ale nie wiem, czy tak się stanie.
Fr Bogdan SDS

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.
Msza św. po polsku w tygodniu
W najbliższy piątek 1 października 2021 r. (Pierwszy Piątek miesiąca) rozpoczynamy
sprawowanie Polskiej Msze św. w Parafii św. Jana Chrzciciela w Perth. Msza ta będzie
odprawiana w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00pm. W zależności od okoliczności i okresu
liturgicznego będzie ten czas ubogacany np. Różańcem w październiku, nabożeństwem ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w pierwsze piątki miesiąca, Drogą Krzyżową w
Wielkim Poście czy nabożeństwami Maryjnymi w miesiącu maju. Już dziś serdecznie
zapraszam do licznego uczestnictwa w tej Mszy św. na koniec każdego tygodnia, żeby można
było ją kontynuować przy przyzwoitej liczbie wiernych. Jeśli to uczestnictwo byłoby dość
słabe to wówczas zostanie ta Msza św. zredukowana tylko do pierwszych piątków miesiąca.
Proszę by na tę Mszę św. zabierać jak najwięcej dzieci i bardzo mi zależy na tym by mogły
one razem z dorosłymi kontynuować „pierwsze piątki” tak piękny zwyczaj w naszych
polskich rodzinach, który niestety upada coraz bardziej. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w
sakramencie spowiedzi by w każdy „pierwszy piątek miesiąca” można było przyjmować
Pana Jezusa i wynagradzać mu za grzechy ludzkości, które coraz bardziej ranią Boże Serce.
Zło dzisiaj zbiera żniwo jak nigdy przedtem!!! A Kościół nigdy nie był w takim kryzysie jak
tego doświadczamy dzisiaj. Zatem to jest ten moment kiedy wszyscy, począwszy ode mnie
poprzez nasze rodziny, młodzież, dzieci musimy zacząć stawiać tamę tym zwodzicielskim
obietnicom szatana i temu szerzącemu się ateizmowi niszczenia rodzin i Kościoła, który się
dokonuje na naszych oczach. Niech Boże Serce nas chroni, a Maryja Niepokalana i Królowa
naszej Ojczyzny będzie naszym wsparciem! Fr Bogdan
29 września – Święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do
stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. W tradycji
chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn
10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym
zaufaniem. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według
tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu
namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem
"Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom. Gabriel w tradycji
chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę.Imię
Gabriel znaczy tyle, co “Mąż Boży”. Ukazuje się Zachariaszowi
zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także
Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy
kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny.
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu
aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb
12, 15). Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył". Jest patronem
rodzin, lekarzy, aptekarzy, chorych I podrużujących. Święci Archaniołowie Boży – módlcie
się za nami!
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