
 
 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.  

 

 
 
 

 

Second Sunday of Ordinary Time Year C– 16th January 2022 

The Vatican’s Fides News Agency releases its annual list of Catholic missionaries who died a 
violent death in 2021, with the majority bearing witness to their faith on the African continent. 
Twenty-two missionaries lost their lives across the world this year: 13 priests, 1 religious 
brother, 2 religious sisters, and 6 lay persons. Half (11) were killed on the African continent, 
followed by the Americas (7), then Asia (3), and finally Europe (1). The Vatican agency says 
it uses the term “missionary” in a broad sense of “all the baptized engaged in the life of the 
Church who died in a violent way, not only ‘in hatred of the faith’.”  Though Europe counted 
just one murdered missionary, only the killing of Fr. Olivier Maire, SMM, in France made the 
headlines of the US- and Euro-centric Western press. The provincial superior of the Montfort 
Missionaries died at the hands of a Rwandan-born immigrant whom he had been assisting. Yet, 
the African continent counted the most missionary deaths, with a total of 11. The most recent 
was Fr. Luke Adeleke, a diocesan priest killed on Christmas Eve in a remote part of 
southwestern Nigeria. Africa’s most populous nation also witnessed the murders of 3 other 
priests, in areas where lawless bandits often have free reign. Three missionaries—2 women 
religious and one layman—lost their lives in South Sudan, while missionaries were also killed 
in Burkina Faso, the Central African Republic, Uganda, and Angola. Mexico endured the bulk 
of missionary-murders in the Americas, with 4 men bearing witness to the faith in blood. One 
was an indigenous lay catechist who was an activist campaigning “for respect of human rights 
in a non-violent way.” Missionaries also lost their lives in Haiti, Peru, and Venezuela, where a 
religious brother was killed by a thief in the school in which he taught. In Asia, a Filipino priest 
was shot in the head as he returned to his Seminary on the island of Mindanao. The tumult in 
Myanmar left two Catholic laymen dead. Both were killed by snipers as they brought food and 
humanitarian aid to refugees fleeing the civil conflict. Though they did not make the list, at 
least 35 innocent Catholic civilians were massacred on Christmas Eve by army forces. In its 
annual report, Fides adds that the list is provisory and only includes missionaries whose fates 
have been independently verified. The agency says there are countless others whose names will 
never be known and who “in every corner of the planet suffer and pay for their faith in Jesus 
Christ with their lives.” For example, it fails to include another 16 catechists and pastoral 
workers killed in South Sudan during armed conflicts in 2021, whom the local bishop said were 
all “targeted and killed by pistol bullets for having spoken the truth with works of peace!” The 
report also points to the murder of a young Italian layman who moved to Mexico to live a 
simple life and help his poor neighbours in any way possible. As Pope Francis said in Slovakia 
earlier this year, each of these 22 missionaries died in the name of Jesus, offering “witness born 
out of love of Him whom they had long contemplated.” 

 



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 

 

Responsorial Psalm: Proclaim the wonders of the Lord among all the 
peoples.  

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 17th January -St Anthony-6pm                                                                                                          

Tuesday 18th-10am followed by teas & 7.00pm                                    
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                                                                                         

Wednesday 19th -St Fillan-10am                                                                                                                               
Thursday 20th-St-10am                                                                                          

Friday 21st-St Agnes-10am & 7pm -Polish Mass                                                                                                                                       
CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm. 

You are invited to remove your mask for a couple of seconds before your reception of Holy 
Communion. Please maintain good hand hygiene and wear a face mask unless exempted. Any 
visitor is welcome to leave contact details/scan the code if there is a future need to engage with 

NHS Test & Protect. 

We value the support and generosity of all 
who come here–regulars and visitors alike.  

St Margaret’s Children & Family Care 
Society-£445 

Justice & Peace: £265                                     
& £109 (St MM) 

 
RECENTLY DEAD: Bishop John 
Cunningham, Fr Joe Murphy, Fr Jim 
Docherty, James Angus, Jane Boland,               
Eleanor Campbell & Tony Docherty.                                  
ANNIVERSARIES: Ian McDermott,                        

Bill Fyall, Mary Arklass & Charles Canning. 

Fidelium animae per misericordiam                      
Dei requiescant in pace.     

The Week of Prayer for Christian Unity 
is traditionally observed from the 18th to the 
25th January. The story of the Magi visiting 
the Holy Family in Bethlehem is one very 
familiar to us. The Magi have sometimes 
been seen as a symbol of the world’s 
diversity – different religions and cultures – 

that comes to pay homage to the Christ-
child. The story might therefore represent 
the unity of all created that God desires. The 
Week of Prayer for Christian Unity in 2022 
has been prepared by the churches of the 
Middle East, the history of which was, and 
still is, characterised by conflict and strife, 
tainted with blood and darkened by 
injustice and oppression. The Christians of 
the Middle East offer these resources 
conscious that the world shares many of the 
travails and much of the difficulties that it 
experiences and yearns for a light to lead 
the way to the Saviour who is the light that 
overcomes darkness. Serving the Gospel 
today requires a commitment to the human 
being, especially the poorest, the weakest 
and those marginalised. It requires from the 
churches transparency and accountability in 
dealing with the world, and with each other. 
This means churches need to cooperate to 
provide relief to the afflicted, to welcome 
the displaced, to relieve the burdened, and 
to build a just and honest society. This is a 
call for churches to work together so that 
young people can build a good future 
according to God’s heart, a future in which 
all human beings can experience life, peace, 
justice and love.                                                                                                                                                              
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                         16 Stycznia 2022 – 2 Niedziela Zwykła „C” 
 
 
W trosce o szczęście  
 

Każdego dnia jesteśmy bombardowani cudownymi 
receptami na szczęście. Wystarczy kupić jakiś 
produkt, skorzystać z wyjątkowej promocji czy udać 
się po poradę do eksperta. Wydaje się, że kupno 
poradnika za kilkanaście złotych to niezbyt wielki 
wysiłek. W tym miejscu pojawiają się jednak ważne 
pytania: skoro tak łatwo jest zdobyć w życiu 
szczęście, to czemu tylu ludzi wokół nas czuje się 
samotnych, opuszczonych, pozbawionych miłości? 
Czym jest prawdziwe szczęście i kto tak naprawdę się 
o nie troszczy? Czy jest ktoś, komu tak naprawdę 

zależy na naszym szczęściu? W czym możemy odnaleźć prawdziwe szczęście? Jezus, który jest gościem 
na weselu w Kanie Galilejskiej, dokonuje uświęcenia miłości ludzkiej i ziemskiej. Ten, który jest 
Miłością, czyni pierwszy cud, czyli pouczający znak dla uczniów, a potem dla całego Kościoła. Chrystus 
pokazuje w ten sposób, że jeżeli człowiek nie chce, aby jego szczęście trwało tylko przez chwilę, musi 
zacząć budować go od mocnych fundamentów. Jezus przypomina, że miłość nie ogranicza się do 
sentymentu, uczuć, emocjonalnej bliskości, ale wyraża się w konkretnym czynie. Pokazuje, że 
chrześcijanin w dążeniu do szczęścia nie może pominąć miłości, która poszukując dobra ukochanej 
osoby staje się wyrzeczeniem i jest gotowa do poświęceń. Wydarzenie z Kany Galilejskiej ma mieć 
swoje odbicie w życiu chrześcijańskiej rodziny. Jezus pokazuje, że rodzina jest czymś pełnym, jeśli w 
niej jest obecny Bóg. Nigdzie Bóg nie chce tak mieszkać, jak w rodzinie, w sercach każdego z jej 
członków. Nieobecność Boga w rodzinie oznacza jej klęskę, zatracenie jej istotnego celu. Dramaty 
wielu współczesnych rodzin są tego wymownym przykładem. Ojciec i matka są pierwszymi znakami 
samego Boga na ziemi. Bóg wybrał te znaki, by przez nie objawiać człowiekowi swoją miłość. Ilu klęsk 
uniknęłyby rodziny, gdyby żyły według tej Bożej myśli. „W moim domu rządził tylko pieniądz. Wszyscy 
żyli w nim dla pieniędzy. Ja popełniłem zbrodnię” – pisze w swoim pamiętniku jeden z więźniów na 
krótko przed egzekucją. „Nie daliśmy nic naszym dzieciom, jeśli nie nauczyliśmy ich wartości, dla 
których trzeba żyć – mówi w dyskusji pewien wspaniały ojciec. Czyż pod tymi słowami nie powinien 
się podpisać każdy ojciec rodziny i każda matka? Dla „sprowokowania” cudu potrzebne jest 
posłuszeństwo Jezusowi, który jest autentycznie zatroskany o szczęście człowieka, o moje szczęście. 
Słudzy weselni wykonali absurdalne polecenie napełnienia stągwi wodą, choć pewnie w ich 
mniemaniu nie przybliżało to ani o krok rozwiązania problemu. Ze strony Jezusa możemy spodziewać 
się nakazów równie absurdalnych: „kochaj nieprzyjaciół”, „przebacz krzywdzicielowi”, „wspomóż 
ubogiego”, „szanuj wrednych rodziców”, „zachowaj czystość przedmałżeńską”, „bądź uczciwy wśród 
skorumpowanych”, „nie kłam tym, którzy ciebie okłamują”, „pójdź za Mną”. Takie wezwania zawsze 
wydają się „nie na czasie”. Usłyszysz je w momencie, kiedy wolałbyś zapomnieć o Dekalogu i 
Ewangelii. A może dziś Jezus zwraca twoje oczy na cud, który w czasie Eucharystii dokonuje się na 
ołtarzu. Jaki wpływ będzie miał on na życie twoje i twoich bliskich? 
Fr Bogdan SDS 
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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. 
 
Msza św.  po Polsku w tygodniu                                                                                                                                                                            
Zapraszamy do udziału w Polskiej Mszy św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7pm. Okazja do 
spowiedzi pół godziny przed Mszą 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.                                                                                                                                                                                                                            
 
Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda” 
Jest jeszcze możliwość zaproszenia kapłana z tradycyjną „Wizytą Kolędową”, by poświęcić mieszkanie 
na Nowy 2022 Rok. Przygotowując się do wizyty postarajmy się o stół nakryty białym obrusem, na 
stole umieśćmy Pismo św. (jeśli takowe posiadamy), krzyż i świece. Wodę święconą kapłan przyniesie 
ze sobą. Wszelkie zgłoszenia można robić dzwoniąc do ks. Bogdana na nr parafialny 01738 564182 lub 
osobiście po Mszy św.  
 
22 stycznia wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy 
 

Agnieszka była w starożytności jedną z najbardziej popularnych świętych. 
Jako 12-letnia dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść 
męczeńską śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku. Nad grobem 
męczennicy, wzniesiono bazylikę pod jej wezwaniem, w której 21 stycznia - 
zgodnie ze starym zwyczajem - poświęca się dwa białe baranki. Według 
przekazów o rękę Agnieszki, która złożyć miała wcześniej ślub czystości, 
rywalizowało wielu zalotników, a wśród nich pewien młody rzymski 
szlachcic oczarowany jej urodą. Ona jednak odrzuciła wszystkich, mówiąc, 
że wybrała Małżonka, którego nie potrafią zobaczyć oczy śmiertelnika. 
Zalotnicy, chcąc złamać jej upór, oskarżyli ją, że jest chrześcijanką. 
Doprowadzona przed sędziego nie uległa ani łagodnym namowom, ani 
groźbom. Rozniecono ogień, przyniesiono narzędzia tortur, ale ona 
przyglądała się temu z niewzruszonym spokojem. Zalotnicy znów zaczęli 
podburzać sędziego. Bohaterska dziewica została wtedy rzucona w ogień, 
ale kiedy wyszła z niego nietknięta, skazano ją na ścięcie. "Udała się na 

miejsce kaźni - mówi św. Ambroży - szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub". Wśród 
powszechnego płaczu ścięto jej głowę. Poszła na spotkanie Nieśmiertelnego małżonka, którego 
ukochała bardziej niż życie. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie 
imię Agnes wywodzi się od łacińskiego wyrazu agnus - baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień 
św. Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane a 
następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. 
Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość 
świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego. 
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