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4th Sunday of Advent
Year B

24th December 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

The Lord promised 
David rest from 
his enemies (2 

Sm 7:11). This promise 
of peace was surprising 
since violence was Da-
vid’s “claim to fame” (see 

“I will plant them so that they may dwell in their place without further disturbance.” —2 Samuel 7:10

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Entrance Antiphon
 Drop down dew from above, 
 you heavens,
 and let the clouds rain down 
 the Just One;
 let the earth be opened 
 and bring forth a Saviour.

Responsorial Psalm
 I will sing for ever of your love, 
 O Lord.

Gospel Acclamation 
 I am the handmaid of the Lord: 
 let what you have said be done to me.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Fr. Ned Durkin 
(30th anniversary),  Joe 
Ward,  the Ward, Gavin 
and O’Neill families, 
Bernie Sweeney,  Alan 
Cameron, Katie Henry,  
Andrew Henry,   Anthony 
Henry,  John O’Donnell, 
Anne Collins, Sarah and 
James Campbell-Ross, 
Marian Campbell-Ross, 
Cpt Andrew Ross and Lt 
John Ross (Forces) Mau-
reen and George Wallace,  
and for all whose anni-
versaries occur about this 
time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

1 Sm 18:7). From cutting 
off Goliath’s head to set-
ting up Uriah’s murder, 
David lived an extremely 
violent life. People must 
have laughed when they 
heard David was prom-
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ised peace. Nevertheless, 
the promise at first seemed 
fulfilled because David’s 
son Solomon (Solomon 
means “peace”) had a 
peaceful reign. Yet Da-
vid’s grandson Rehoboam 
started a civil war. One 
war led to more wars. Isra-
el had no peace. It seemed 
as if God’s promise of 
peace to David’s house 
was not kept.

After almost a thousand 
years, the archangel Ga-
briel announced to Mary: 
“You shall conceive and 

bear a Son and give Him 
the name Jesus. Great will 
be His dignity and He will 
be called Son of the Most 
High. The Lord God will 
give Him the throne of Da-
vid His father” (Lk 1:31-
32). When this Child was 
born on the first Christ-
mas, the angels sang: 
“Glory to God in high 
heaven, peace on earth” 
(Lk 2:14). It seemed as if 
God’s ancient promise of 
peace was finally fulfilled, 
for Jesus talked about 
loving enemies, turning 
the other cheek, making 
peace (Mt 5:9, 39, 44) and 
giving peace (Jn 14:27). 
However, we eventually 
killed Jesus, our Peace 
(Eph 2:14), and continue 
warring to the present day.

God’s promise of peace 
to David’s house has been 
fulfilled in Jesus. All who 
live totally for Jesus have 
peace beyond understand-
ing (Phil 4:7). This peace 
is not something imposed 
on us, but Someone pro-
posing to us. Accept Jesus 
our Peace.

Mgr Martin, Fr Bogdan, 
Deacons Len and Krzysztof 

wish you all a 
Holy Christmas and 
a Happy New Year



Koncert Kolędowy
Zapraszam 
wszystkich para-
fian i całą polską 
wspólnotę na 
koncert kolędowy 
w wykonaniu 
Chóru Dziecięcego 
naszej parafii 
w niedzielę 31 
grudnia o godz. 
4pm (godzinę 
przed Mszą św.). 
Zapraszam!
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Dzisiaj, w czwartą 
niedzielę Adwentu, za-
palamy ostatnią już świecę 
na wieńcu. Światła dzi-
ennego już przestanie 
ubywać. Wkrótce Święta 
Liturgia przyniesie wieść 
o Narodzinach Światłości 
świata – Jezusa Chrystu-
sa. Już tylko kilka godzin 
dzieli nas od Świąt Bożego 
Narodzenia. Obyśmy 
zdążyli się przygotować! 
Dzisiaj przed nami staje 
Maryja. To Ona stała się 
pierwszą świątynią, w 
której zamieszkał Bóg. 
Wyrzekając się dobrow-
olnie wszystkiego, co 
było jej właściwe z natury, 
całkowicie zrealizowała 
się w łasce, którą przez 
swoje „Tak” przyjęła. Nie 
potrzebowała skruchy gdyż 
była bez winy. Przyoblekła 
się więc w pokorę, nie-
jako „wyższy stopień 
skruchy”. Skrucha bowiem 
– to uniżenie się przed Bo-
giem związane z ludzką 
słabością, ułomnością, 
grzechem. Pokora zaś jest 
uniżeniem „bezinteresow-
nym”, powodowanym je-
dynie miłością. Na czym 
polega wielkość tej, którą 
wybrałeś Boże, na Matkę 
swego Syna! Na samym 
Twoim wyborze? Na Jej 
odpowiedzi? Na Jej zawi-
erzeniu? Na tajemnicy 
miłości Jej serca? Jak 
naśladować tę Pokorną 
Służebnicę? Jak spotkać 
Cię, Boże? Jak Cię god-
nie przyjąć? Wszechobec-
ny a tak poszukiwany! 
Wszechmocny, a tak bez-
bronny. Tak kochający, a 
ciągle nie kochany… Jezu 

cichy i pokornego serca! 
Uczyń serce moje według 
serca Twego! Maryjo, 
Służebnico Pańska! Niech 
mi się stanie według 
Bożego słowa! Niech Two-
je „Tak” będzie i moim. 
Wraz z Tobą chce powracać 
do owego „fiat – niech mi 
się stanie”. Do tego mo-
jego prywatnego „zwias-
towania”, którym był na 
pewno chrzest. Później 
pierwsza spowiedź, Ko-
munia Święta, bierzmow-
anie. Dla małżonków-
sakrament małżeństwa, dla 
mnie-księdza-sakrament 
kapłaństwa. I inne „zwi-
astowania”: spotykanie 
Boga na modlitwie, w 
drugim człowieku, w 
różnych okolicznościach 
życia. Powrócę dziś do 
tych chwil. Przypomnę 
sobie. Odświeżę. Ten 
powrót-to zaczerpnięcie u 
źródła, to potwierdzenie 
wiary, umocnienie na-
dziei, trwanie w miłości. 
To wola Boża względem 
mnie na każdą chwilę. To 
moje zadanie aż po próg 
wieczności. Aż po ostatec-
zne wypełnienie Obietnicy.   

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Liturgia  
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla 
dzieci. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 
7 stycznia 2018 r. o 
godz. 4pm. Serdecznie 
zapraszamy do udziału 
wszystkie dzieci. 

Lenten Retreat

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Pokuty od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy św. 
Msza św. o godz. 5pm.   

Children’s Carols Children’s Liturgy

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Po świętach jest już 
możliwość zaprosze-
nia kapłana z tradycyjną 
„Wizytą Kolędową”, 
by poświęcić miesz-
kanie na Nowy 2018 
Rok, oraz podzielić się 
swoimi radościami, czy 
też sprawami dnia codzi-
ennego. Przygotowując 
się do wizyty postara-
jmy 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 
już teraz można robić 
dzwoniąc do ks. Bogdana 
na nr parafialny 01738 
564182. Nie zwlekajmy 
z wizytą na ostatnie dni 
miesiąca stycznia jeśli 
takową planujemy. 

Święta i Nowy Rok 
2018

Msze św. po polsku
4 Niedziela 

Adwentu – Msza św. o 
godz. 1pm 

(zamiast 5pm)
Pasterka o godz. 9pm

Boże Narodzenie o 
godz. 1pm

Drugi dzień Świąt o 
godz. 12pm

Christmas Carol Visit

„Tak” Maryi – Moim „Tak” Odnowienie 
przyrzeczeń i 
błogosławieństwo 
małżonków

W niedzielę Świętej 
Rodziny 31 grudnia 2017 
roku w naszej polskiej 
wspólnocie szanowni 
małżonkowie odnowią 
swoje przyrzecze-
nia małżeńskie i przez 
wstawiennictwo Świętej 
Rodziny z  Nazaretu 
udzielimy Wam specjal-
nego błogosławieństwa na 
rozpoczynający się Nowy 
2018 Rok. Zapraszam za-
tem do licznego udziału 
we Mszy św. w tym dniu 
wszystkie dostojne pary 
małżeńskie. 

Renewal of  Marriage 
Vows

Święta zawsze budzą w człowieku nadzieję, 
a wraz z nią wiele dobra i życzliwości. Boże 
Narodzenie zawsze było też okazją do wydobycia 
ze wszystkich tego, co najlepsze, co spontaniczne i 
dobre w sercu, zdolności do cieszenia się i zdumie-
wania. Ks. Jan Twardowski zauważył, że „gdyby nie 
Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany. Nie 
może bowiem wystarczyć sam sobie. Zawsze tęskni 
za kimś większym od siebie. Bo przecież nawet w 
zespoleniu z drugim człowiekiem jest miejsce na 
samotność”. Pismo św. ukazuje nam sens Bożego 
Narodzenia. „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało 
wśród nas”. Słowo Wcielone jest ostateczną 
odpowiedzią na najgłębsze pytania religijne i mor-
alne człowieka. Gdy bowiem u początku wszystkich 
innych religii stoi ludzkie poszukiwanie Boga, w 
chrześcijaństwie początkiem jest Wcielenie Słowa 
– inicjatywa samego Boga. 

Tu już nie tylko człowiek szuka Boga, ale sam 
Bóg przychodzi, by mówić o sobie człowiekowi 
i wskazywać mu drogę dojścia do siebie, oraz 
człowieka ku sobie prowadzić. Bóg stał się 
człowiekiem, aby człowiek z Jego łaski stał się uc-
zestnikiem Bożego życia; „aby każdy, kto w niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Miłość 
szuka bliskości z ukochaną osobą. Dlatego Bóg 
maksymalnie zbliżył się do nas, byśmy i my zbliżyli 
się do niego. Co robić, by Bóg mógł narodzić się we 
mnie, by mógł wejść do „Betlejem mojego serca”? 
W zasadzie nie należy nic robić. Nic poza otwar-
ciem. Warto zamilknąć i pozwolić wypowiedzieć 
Bogu w naszym sercu Słowo narodzenia. 

To Słowo można usłyszeć tylko w ciszy. Otrzy-
masz od niego dokładnie tyle, ile zrobisz Mu w so-
bie miejsca. Prośmy Nowonarodzone Dziecię Jezus 
słowami św. Jana XXIII: „Pomóż nam poznać Cię 
lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego Ojca. 
Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość. 
Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za 
Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszyst-
kich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój”. 
Niech te słowa św. Jana XXIII będą też życzeniami 
dla całej polskiej wspólnoty, które składają: 

Monsinior Martin, Ksiądz Bogdan, 
Diakoni Len i Krzysztof. 

Słowo stało 
się Ciałem

Sunday Mass

Reflection

Serdecznie zapraszamy całą polską wspólnotę na spot-
kanie noworoczno-kolędowe do holu parafialnego w 
niedzielę 7 stycznia o godz. 5pm (zaraz po Mszy św.) 
Spotkanie jest organizowane przez grupę naszych Minis-
trantów, oraz ich rodzin. Prosimy by na spotkanie przynieść 
ze sobą jakąś świąteczną potrawę lub słodkości byśmy 
mogli wspólnie celebrować kolędując i konsumować nasze 
polskie, regionalne przysmaki. W programie naszego 
świętowania jest przewidziany także występ muzyków 
grających nasze polskie kolędy i Chóru dziecięcego. Sym-
boliczny funt, który zbierzemy będzie na pokrycie kosztów 
wypożyczenia holu. Serdecznie zapraszamy!!!



Collections
Last Sunday’s income 

was: Collections - £1509; 
Papers - £1; Votive Can-
dles £78.31; Hall - £10; 
SCIAF - £105  and the 
church shop £122.81.

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

There  are Hospital Visit Request Cards available at the back of the church - and pens.

Please complete the card and hand it to a Pass Keeper 

Children’s 
Liturgy

Children’s Liturgy will 
take a break from now  
until 9am Mass on Sun-
day 14th January. A new 
rota for helpers is avail-
able on the noticeboard 
at the back of the church. 
Happy Christmas and 
Good New Year to all.

Italian 
Association

Holy Mass in Italian 
will be celebrated in St 
John’s Church on Satur-
day 6th January, at 2pm. 
The celebrant will be 
Mgr Aldo. Refreshments 
will be provided in the 
hall after Mass - parish-
ioners welcome.

Italian classes
Classes have stopped 

for the Christmas holiday 
and will recommence on 
Saturday 13th January, 
from 4.15-6.15pm

Union of 
Catholic 
Mothers

We wish all members a 
very Peaceful Christmas 
and a Happy New Year.  
The next meeting is on 
Tuesday 9th January.

Rota
The Rota for Readers 

and Eucharistic Min-
isters is available to be 
picked up from the Sac-
risty please.

Forthcoming 
Parish Events

 - DECEMBER -

TIMES FOR 
RECONCILIATION

Sacrament of Reconciliation
Saturday 23rd December

 11am - 12 noon

- FEBRUARY 2018 -

PARISH CENSUS
We will invite parishioners at all Masses 
to complete a card, one card per family, 

with their name(s), address and phone number

 - MARCH 2018 -

PARISH MISSION  
18-25th March - the week before Holy Week, 

an excellent opportunity to prepare 
for the celebration Easter

conducted by the Redemptorists 
from St Mary’s, Kinnoull 

led by Fr Gerard Mulligan C.Ss.R. 
and Fr Ronnie McAinsh C.Ss.R.

- MAY 2018 -

INTERNATIONAL 
EVENING

the return of our ever popular
International Evening

- JUNE 2018 -

PARISH FETE 
And other celebrations around the 

Feast of St John the Baptist 

More detailed information will follow 



Christmas Masses
in St John the Baptist, Perth

4th Sunday of Advent
24th December

6.30pm - Saturday Vigil (23rd)
Sunday 9am, and 11am, 1pm (Polish)

No 5pm (Polish) or 6.30pm Mass

Christmas Eve
Midnight Mass in Polish, 9pm

Midnight Mass in English 
12 Midnight 

preceded by carols from 11.30pm

Christmas Day (Monday) 
9am - Mass in English
11am - Mass in English 

1pm - Mass in Polish

Tuesday 26th
10am - Mass in English 
12 noon - Mass in Polish

Weekday Masses as usual

Sunday 31st December

The Holy Family
(Masses as usual)

New Year Masses
Monday 1st January

10am - Mass in English
12.30pm - Mass in Polish

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

Lunch Club
The Lunch Club will 

take a break now, until 
Monday 15th January. 
Happy Christmas and a 
Good New Year to all our 
regulars!

All bookings for 
the Church Hall, 
and rooms, should 
be made using  
the dedicated 
phone line:

07549 
605007 
Preferably send 
a text - or leave 
a message 
on voicemail

Please remember 
to leave a name 
and phone number. Parish Shop

Open after 
Sunday Mass

Christmas stock 
now available

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection
range 

PROUD TO SUPPORT 
CATHOLIC EDUCATION WEEK

St John’s RC Academy is a nursery, 
primary and secondary school 
serving the Catholic community 
within Perth and Kinross Council.

As a community of faith and learn-
ing, we strive to live out the values 
of the gospel.  We ‘Seek the Good’ 
in ourselves and one another, and 
seek the good of others.

We thank our parish communities 
for the support you give to your 
school. We ask you to continue to 
support us and to pray that our work 
leads to all our children and young 
people growing in love for God, for 
themselves and for others.

Headteacher - Mr Seán P Hagney 
www.st-johnsacademy.org.uk

Thank you to all who have helped prepare and 
celebrate our liturgies through the year and 
especially throughout the Advent and Christ-

mas seasons; our readers, Keep-in-Touch, 
extra-ordinary eucharistic ministers, altar 

servers, flower arrangers, cleaners, passkeep-
ers, musicians, money counters... everyone!


