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1st Sunday of Advent
Year C

29th November 2015

Welcome 
to all 
our 

visitors

Happy New Year! 
Today is the first 
day of Advent 

and of the Church year. 
The Church’s new year 
not only begins earlier 
than that of the world, but 
is also ushered in differ-
ently. The world’s new 
year is inaugurated with 
New Year’s Eve parties, 
much drinking, and self-
indulgence. The Church 
begins its new year with 
the warning: “Be on 
guard lest your spirits be-
come bloated with indul-
gence and drunkenness 
and worldly cares” (Lk 
21:34).

Another difference be-
tween our new year and 
the world’s is that our 
new year actually is new. 
The only new thing about 
the world’s so-called new 
year is new numbers on a 

HAPPY NEW YEAR?
“Men will see the Son of Man coming on a cloud with great power and glory.”

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 

10am Mass
on Tuesdays

For this Sunday’s liturgy

Responsorial Psalm
 To you, O Lord, I lift up my soul. 

Gospel Acclamation 
 Let us see, O Lord, your mercy 
 and show us your saving help.

Prayers 
Please pray for the re-

pose of the souls of Mi-
chael Romanek, Martha 
Harper, Denise Adamson 
and Eva Maguire and the 
souls of  all the faithful 
departed.

May their souls and 
the souls of all the faith-
ful departed rest in 
peace. Amen.

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

calendar. The world’s new 
year is nothing but a rerun 
of a rerun — just more 
selfishness, escapism, 
compulsive behavior, 
confusion, and sin (see 
Eccl 1:9-10). Conversely, 
the Church’s new year is 
truly new. It is centered 
as always on Jesus and 
begins with His Christ-
mas coming (Rv 21:5-6). 
Moreover, Jesus is infi-
nite; with Him we always 
have more, always some-
thing new (2 Cor 5:17). 
When Jesus comes into 
our hearts during Christ-
mas, we will experience 
His love in a new way.

One other difference 
between the Church’s 
new year and the world’s 
is that ours really is happy 
because it is Christ-cen-
tred. Happy New Year!

SUNDAY MASS in St JOHN’S RECONCILIATION
in St John’s
Saturday

5-6pm

6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

Priests: Very Rev. Martin Canon Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              Fr Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182)                                                              Deacon: Len Moir (01738 451677)                                                                                                     

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Speak to your 
parish priest if 
you would like to 
learn more about 
becoming a priest.

Holy Year Door 
to Open
On Tuesday 8th December, on the 
Feast of the Immaculate Conception, 
at 7pm, Bishop Stephen will open the 
Holy Door at St Andrew’s Cathedral, 
Dundee to mark the start of the Holy 
Year of Mercy.

If you would attend please add your 
name to the list at the back of the 
church. Also, please indicate if you 
are willing to offer transport.

Devotions will also take place in our 
own parish church - as one of the 
designated churches during the Holy 
Year.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

 „Adwentowe lektury”
Chrześcijanin chcąc 

wytrwać na ewangelicznej 
drodze musi ustawicznie 
doskonalić swoją czujność. 
Jest to droga ciągłych nie-
spodzianek. Spotykają się 
bowiem na niej dwa odmi-
enne światy: Boży i księcia 
ciemności. Spotkanie z 
nimi wymaga wielkiej 
czujności. Stąd Chrystu-
sowe wezwanie: „Czuwa-
jcie!”. Łaska działa zawsze 
zaskakująco. To interwenc-
ja Boga, której formy nig-
dy nie można przewidzieć. 
Raz przychodzi w drugim 
człowieku, innym razem 
ukryta jest w słowie pisa-
nym; trafia w nasze serca 
przez wydarzenia i natch-
nieniem oświeca umysły. 
Pojawia się w blaskach 
wschodzącego słońca i 
spada razem z błyskiem 
pioruna. Trzeba być usta-
wicznie nastawionym na 
odbiór Bożych znaków 
i słuchanie Jego tajem-
niczej mowy. Ewangelic-
zna droga to wielka i 
pasjonująca przygoda, to 
spotkanie z żywym Bo-
giem. Niewielu katolików 
odkrywa jej piękno i czar. 
Sprowadziliśmy dzisiaj 
religię do kilku praktyk 
religijnych, co w rezul-
tacie staje się balastem 
przysłaniającym Boga. 
Czas odmawiania paci-
erza i pobytu w kościele 
staje się niewygodnym 
obowiązkiem, a nie 

przygodą pełną napięcia, 
życia, niespodzianki. Jest 
to owoc zlekceważenia 
wezwania Chrystusa: 
„Czuwajcie!” Do śpiących, 
roztargnionych, leniwych 
głos Boga nie dotrze. 
Oni spotkania z Nim nie 
przeżyją. Ci, którzy chcą 
odkryć w religii żywe 
napięcie, jakie istnieje 
w spotkaniu z Bożym 
światem, winni przeczytać, 
dostępną w języku pol-
skim, niewielką książeczkę 
Carlo Carretto „Szukałem i 
znalazłem”. Autor dzieli się 
w niej swymi przeżyciami 
na drodze poszukiwan-
ia i odnalezienia Boga 
żywego. Mówi o swoim 
czuwaniu w ewangelicz-
nym znaczeniu tego słowa. 
Jest to wymowny znak, że i 
we współczesnych czasach 
są ludzie traktujący na 
serio Chrystusowe we-
zwanie „Czuwajcie!”, a 
zarazem dowód na to, 
że czuwającym objawia 
się Bóg. Ewangeliczne 
czuwanie nie jest jed-
nak wyłącznie wyczeki-
waniem na interwencje 
Bóg. Na Chrystusowej 
drodze człowiek może 
zostać zaatakowany przez 
zło. Dysponuje ono nie 
tylko ogromną, wprost 
przerażającą siłą, ale 
również niezwykle wy-
rafinowanymi metodami. 
Trzeba wielkiej bystrości 
umysłu, by rozpoznać 
wszystkie jego przynęty, 
na które chce zwabić 
człowieka i sprowadzić go 
na manowce życia. Jeden 
moment nieuwagi może  
się skończyć tragicznie. 
Świadczy o tym dramat 
Apostołów z Getsemani, 
którzy zlekceważyli we-
zwanie Mistrza i zamiast 
czuwać, posnęli. Uderzenie 
przyszło wtedy, gdy byli 
zupełnie nie przygotow-
ani. W jednym momencie 
ponieśli klęskę. Ci, którzy 
chcą na nowo przemyśleć 
metody działania zła we 
współczesnym świecie, 
winni przeczytać w ra-
mach adwentowej lektury 
niewielką książeczkę An-
dre Frossarda „36 dow-
odów na istnienie diabła”. 

Francuski konwertyta 
nadał jej ciekawą formę. 
Jest to zbiór listów, jakie 
pisze diabeł do dzien-
nikarzy. Przypomina w 
tym inną znaną pozycję 
wydaną w języku pol-
skim przed kilkunastu 
laty: C. St. Lewisa „Listy 
o moralności” na którą 
składa się korespond-
encja starego diabła do 
młodego. Obie pozycje 
umożliwiają głębsze spo-
jrzenie na zło istniejące w 
świecie i zagrożenie ist-
nienia wielkich wartości, 
z jakimi należy się liczyć 
na co dzień. Adwent jest 
czasem czuwania. Chodzi 
o gotowość podjęcia inten-
sywnej współpracy z łaską 
Bożą i odparcia każdego 
ataku zła. To nie przy-
padek, że Chrystus już na 
początku Adwentu woła: 
„Czuwajcie!”.

Kalendarz 
Liturgiczny

W kalendarzu liturgic-
znym w tym tygodniu 
wspominać będziemy:

W poniedziałek 
Święto św. Andrzeja 
Apostoła

W czwartek
Wspomnienie św. 
Franciszka Ksaw-
erego, kapłana

W piątek
Wspomnienie św. 
Barbary, dziewicy i 
męczennicy 

mnie ciężkie choroby: ner-
wica, gościec, przewlekłe 
zapalenie nerek, żylaki. 
Wskutek tego stan mo-
jego zdrowia w krótkim 
czasie uległ zupełnej ru-
inie. Widziałem przepaść, 
w jakiej się znajdowałem 
i chociaż odbyłem kilka 
spowiedzi, to jednak nie 
mogłem się dźwignąć, 
bo były świętokradzkie. 
Pewnego razu dostał mi 
się do rąk „Rycerz Nie-
pokalanej”,  a widząc 
w nim bardzo liczne 
podziękowania za doznane 
łaski od Niepokalanej, 
zacząłem się zastanawiać, 
czy naprawdę nie ma dla 
mnie żadnego ratunku. 
Zaprenumerowałem „Ryc-
erza”, zacząłem nosić cu-
downy medalik, odprawiać 
często nowenny do Matki 
Boskiej, odmawiać akty 
strzeliste, jednak na razie 
bezskutecznie. Zapisałem 
się do Milicji Niepokalanej 
i oto w dzień Objawienia się 
NMP w Lourdes, 11 lute-
go, przychodzi mi na myśl, 
aby codziennie odmawiał 
różaniec św., co też chętnie 
czyniłem. Odmawiając go, 
doszedłem do przekonania, 
że moje spowiedzi są złe, 
że zataiłem ciężkie grzechy 
na pierwszej spowiedzi 
świętej. Przygotowałem 
się do wielkanocnej spow-
iedzi z całego życia i po 
odprawieniu jej, 4 marca, 
uzyskałem dawno upragn-
iony spokój sumienia”.

 

Opłatki na stół 
Wigilijny

Łamanie się opłatkiem 
na początku wieczerzy 
wigilijnej jest pięknym i 
wymownym zwyczajem 
religijnym, jaki zachowu-
jemy my Polacy w naszej 
Ojczyźnie i poza jej grani-
cami idąc za przykładem 
naszych przodków. Chleb 
– opłatek jest darem Boga 
Stwórcy i owocem pracy 
ludzkich rąk. Kiedy za-
siadamy do posiłku przy 
wspólnym stole, na znak 
jedności i braterstwa 
dzielimy się chlebem i 
innymi pokarmami. Co 
roku na początku wiecz-
erzy wigilijnej łamiemy 
biały chleb – opłatek i 

składamy sobie życzenia. 
Dobre słowa wymieniane 
między członkami rodziny 
i przyjaciółmi wyjaśniają 
sens gestu łamania chleba. 
Łamanie się opłatkiem 
przypomina także, że 
Syn Boży da nas stał się 
człowiekiem i ustanowił 
Eucharystię, w której pod 
postacią chleba i wina 
daje nam na pokarm swoje 
Ciało i Krew, aby obdarzyć 
nas życiem wiecznym i 
zjednoczyć we wzajemnej 
miłości. Uwielbiajmy 
Boga za dar chleba i 

Eucharystii oraz 
prośmy Go byśmy po 
chrześcijańsku przeżyli 
te nadchodzące święta. 
Poświecenie opłatków 
odbędzie się na Mszy 
św. w ostatnią niedzielę 
przed świętami tj. 20 grud-
nia o godz. 5pm. Zakup 
opłatków dokonujemy we 
własnym zakresie. 

         

Liturgia 
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca litur-
gia Mszy św. dla dzieci. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci w niedzielę 6 grud-
nia o godz. 5pm. Zaprasza-
my do udziału wszystkie 
dzieci.

Podziękowanie 
dla Fr Toma

Dzisiaj na wszystkich 
Mszach św. jest zbi-
erana specjalna kolekta 
dla Fr Toma, jako wyraz 
wdzięczności za  6 lat 
pracy w naszej parafii 
jako Proboszcza. Ta ze-
brana ofiara zostanie mu 
wręczona podczas ceremo-
nii pożegnania w piątek 11 
grudnia o godz. 7:00pm w 
Holu Parafialnym.  Jeśli 
ktoś życzy sobie zrobić 
donacje do bufetu ser-
decznie zachęcamy do 
sprawdzenia listy z potrze-
bami na to spotkanie. Lista 
znajduje się na gazetce 
w tyle kościoła. Kawa i 
herbata jest zapewniona, 
a jeśli ktoś życzy sobie 
przynieść swój własny 
drink zapraszamy. Wszyst-
kie donacje powinny być 
dostarczone nie później jak 
do godz. 1:30pm w piątek. 
Zachęcamy wszystkich do 
uczestnictwa!!!

Spowiedź i Msza św. 
W każdą Niedzielę 

jest możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Po-
kuty od godziny 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi św. i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. o godzinie 5pm. 

Moje 
rozważania 
„O Różańcu…”
Różaniec przyczyną 
nawrócenia

Od najmłodszych 
lat grzeszyłem ciężko. 
Kilkanaście spowied-
zi i Komunii Świętych 
ś w i ę t o k r a d z k i c h , 
cudzołóstwo i inne lic-
zne grzechy nie dawały 
mi nigdy spokoju. Po 
pięciodniowej choro-
bie zmarło mi trzyletnie 
dziecko, zupełnie przed-
tem zdrowe. Ogarnęła 
mnie rozpacz, ciągle 
myśli o samobójstwie, 
o zerwaniu małżeństwa, 
pijaństwo na umór, 
bluźnierstwo przeciw 
Bogu, znienawidzenie 
siebie i bliźnich, oto co 
cechowało moją duszę. 
Po półtora roku takiego 
życia Pan Bóg zesłał na 



Collections
Many thanks for your 

generosity; last week’s 
income was: Offertory 
£1484.14; votive can-
dles: £51.42; Catho-
lic papers: £27.90 and 
Church Shop - £40.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays in 
the Church Hall from 12-
1pm.

There is a choice of 
soups, a roll, tea or cof-
fee, biscuits and cake - 
all for £2.50.

If you are in town or 
just passing - why not 
drop in and enjoy good 
food and good company 
- all money raised is do-
nated to good causes.

Union of
Catholic 
Mothers

Tuesday 1st December, 
Mass followed by Advent 
with Canon Drysdale, 
plus details of Christmas 
Dinner. All welcome.

Buffet
If you wish to con-

tribute to the buffet  for 
Fr Tom’s presentation - 
please see the list at the 
back of the church. Do-
nations to be handed in 
no later than 1.30pm on 
Friday 11th December.

Tea and coffee will be 
provided or, if preferred 
please bring your own 
drink.

Parish Shop
 

Christmas Cards
 now available

Italian 
Association

Members and friends 
will be attending White 
Christmas in Pitlochry 
on Thursday 3rd Decem-
ber - price (including 
High Tea) £30.50.

Christmas Dinner 
Dance at McDiarmid 
Park - Monday 14th De-
cember - cost £28.

Childrens’ 
Liturgy

Children’s Liturgy 
continues on Sunday at 
9am - thanks to all who 
contribue to the work of 
this ministry and to the 
families who support it.

Advent Faith 
Sharing Groups

Would you please note that the House 
Groups have more or less been formed. 

The names of those taking part are dis-
played on the noticeboard at the back of the 
Church. You will be most welcome if you 
wish to take part. 

Please contact me and we can include you 
in one of the existing groups or, if the num-
bers are too great, we can easily create other 
groups. The more, the merrier!

Bulletin
Please address bulle-

tin notices (previously 
approved by the par-
ish priest) to bulletin@
stjohns-perth.org.uk - or 
hand them to the par-
ish priest by 12 noon on 
Thursdays. Please note 
that notices may be ed-
ited/ highligted as space 
permits.

You can subscribe to 
our weekly bulletin email 
list - for free. Contact 
us at bulletin@stjohns-
perth.org.uk.

Youth group
New members are al-

ways welcome - why not 
come along on one of the 
following events to learn 
more about who we are 
and what we do?

On Sunday 6th De-
cember - after the 9am 
and 11am Masses - there 
will be a sale of Craft 
work and Baking in aid 
of youth group funds. 
Contributions and dona-
tions welcome.

On Sunday 13th De-
cember the group plan to 
go Ice Skating in Edin-
burgh, leaving just after 
9am Mass. Cost includ-
ing transport - £10. If you 
would like to join us on 
that day please speak to 
Justyna after Mass.

On Sunday 20th De-
cemer we will join the 
diocesan Advent Youth 
Gathering in Our Lady 
of Sorrows RC Church, 
Fintry in Dundee - leav-
ing St John’s at 9.50am.

Last week 7 members 
of our youth project met 
with Bishop Stephen - 
the first of a series of 
gatherings in preparation 
for going to the World 
Youth Day in Poland in 
July 2016.

Presentation to 
Father Tom

In recognition of his 
six years as our Parish 
Priest, a special collec-
tion will be taken at all 
Masses this weekend.

Donations can also be 
handed in to the presby-
ery.

The presentation will 
be held in the Church 
Hall on Friday, 11th De-
cember at 7pm.

Parish 
  Library
Borrow from 
our extensive 
range 

Church Hall and Rooms 

Booking System
Following a meeting between Canon Drys-

dale, the Hall Keeper and Brian Foley, the pro-
cedure for booking the Church Hall and /or the 
rooms was agreed as follows:

All bookings to be made by calling 
the dedicated telephone number 

07549 605007 
within these times:

Monday 7-9pm
Wednesday 12noon-2pm
Friday 11am-12 noon

The phone will be switched on ONLY at these 
times, so bookings cannot be made at other 
times. Everyone is asked to comply with these 
arrangements as they have been agreed with 
health and safety, security and insurance cond-
siderations in mind.

This applies from Sunday 22nd November, 
until further notice unless a current booking has 
been confirmed. Brian Foley will keep a record 
of ALL bookings and will ensure that the Hall 
Keeper knows when he can keep the Hall and 
Rooms locked and when they should be avail-
able.

Please plan ahead 
if you wish to use the facility

Catenian
Association

The Catenian Asso-
ciation Christmas Din-
ner will take place in the 
Queens Hotel, Perth on 
Thursday 3rd December, 
at 7.30pm. Following the 
meal Christina Craven 
will entertain with a re-
cital of seasonal songs.

To find out more about 
the Catenian Associa-
tion please contact their 
membership officer: 
Hugh O’Neill - hpo-
neill@talktalk.net or 
visit http://www.stjohns-
perth.org.uk/organisa-
tions/catenians/
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ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

Name _________________________ Hospital ___________________Ward _____

Please complete/ tear off and return with your collection - or hand to the priest after Mass

Advent Candlelight 
Prayer and Carol 

Service

Give Christmas 
back to Christ 

A Spiritual Preparation 
for the Holy Season 

led by St John’s Church Choir 
and Keep in Touch Group

7.30pm, 
Sunday 13th December

St Mary’s 
Lochee
Charity 
Concert

The Scottish opera 
Tenor, Martin Aelred will 
give a concert in the Im-
maculate Conception 
Church, Lochee, Dundee 
at 7pm, on Friday 4th De-
cember in aid of ‘Let the 
Children Live’ - a charity 
that responds to the needs 
of children from the 
streets and shanty-towns 
of Colombia’s cities, and 
in particular the city of 
Medellín.

Martin Aelred performs 
on international platforms 
and has just returned to 
Scotland from a concert 
tour in the Holy Land’s 
West Bank and in Beth-
lehem.

Mgr Aldo Angelosan-
to and his parishioners 
promise a warn welcome 
to all who would like 
to support this worthy 
cause.

Admission is by dona-
tion - and if you would 
like to be sure of a seat 
please contact Donna 
McLaughlan, telephone 
-  07958 678996.

Funds for 
Romania Project

A group of 6th years 
from St John’s Academy 
have recently returned 
from a trip to Romania 
where they volunteered at 
the Budimex Marie Curie 
Children’s Hospital and 
the Recuperare Centre. 

The pupils are hosting 
a “Night of Music” fun-
draiser evening, at Our 
Lady of Lourdes Church, 
in Letham, on Thursday 
17th December at 7pm, 
to raise money to build 
a new playground for the 
hospital. 

The evening will have 
lots of different musi-
cal acts, a raffle, a short 
presentation discussing 
the project and their time 
in Romania and plenty 
of hot drinks and cakes 
throughout! 

Tickets are £3.50 for 
adults and £2 for chil-
dren, and will be on sale 
at the end of Mass next 
week and they can be 
purchased on the night as 
well. 

Christmas Card 
Collection

If you use our box to 
give cards to your friends 
within the parish, the 
Keep in Touch Group are 
happy to help you. You 
must address the enve-
lopes with the receipients 
full name and address so 
taht the cards go to the 
correct people.

The box will be avail-
able in the Church Hall 
from next week.

Crib making 
competition 

Our Polish community 
celebrates St Nicholas 
Day by making ‘szopki’ 
(nativity scene cribs) and 
putting them on a display, 
for everyone to see, in 
Perth Museum from 5th 
of December. 

The poster (above) is 
an invitation to poten-
tial Polish crib-makers 
to take part in this year’s 
competition for the best 
crib. 

They will be 4 age cat-
egories: 3-6, 7-10, 11-13 
and 14+. 

There is also an open 
invitation to everyone 
to drop into Perth Mu-
seum, between 8th Dec 
and 23rd Dec, to see the 
‘szopki’ and cast their 
votes for the most beauti-
ful piece of art - and there 
is a special workshop on 
Saturday 12th Decem-
ber, 1-4pm, for everyone 
interested can learn how 
to make a beautiful ‘szo-
pka’, a nativity scene or 
a crib.


