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The Holy Family
Year B

31st December 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

“He came to the temple now, inspired by the Spirit, and when the parents brought in the Child Jesus to 
perform for Him the customary ritual of the law, he took Him in his arms and blessed God.” 

—Luke 2:27-28

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Responsorial Psalm
 He, the Lord, is our God. 
 He remembers his covenant for ever.

Gospel Acclamation 
 At various times in the past 
 and in various different ways, 
 God spoke to our ancestors 
 through the prophets; 
 but in our own time, the last days, 
 he has spoken to us through his Son.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of Gertrude Gala, 
Bernie Sweeney,  Teresa 
Lafferty,  Joseph Col-
lier, Myra Collier,  Mary 
Duff’ey, Sean Ryan,  
Catherine Pearson and 
family,   Ann Campbell, 
Betty Buck,  James Cam-
eron and Sr Theresa Mc-
Cann and for all whose 
anniversaries occur 
about this time.

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

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

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Priests: Very Rev. Martin Monsignor Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (01738 636589)

THE REAL THING

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Some orthodox Jews 
have the custom of 
using the birth of a 

baby boy as an occasion 
to discourse on the com-
ing of the Messiah. An 
older relative tradition-
ally starts the conversation 
with the question: “Could 
this baby be the Messiah?” 
Then various relatives wax 
eloquently about the com-
ing and the glories of the 
Messiah.

Some people may have 
thought that Simeon and 
Anna were only engaging 
in this traditional conver-
sation when they were 
talking about the Child 
Jesus “to all who looked 
forward to the deliverance 
of Jerusalem” (Lk 2:38). 
Simeon and Anna may 
have then even more vehe-
mently insisted that Jesus 

was “a revealing Light to 
the Gentiles, the Glory”of 
Israel (Lk 2:32). However, 
people may have thought 
this was part of the game. 
Then Simeon and Anna 
would have tried to tell 
them this wasn’t a ritual, 
but the real thing. This 
Baby was the Messiah!

We face a similar situa-
tion in our day. When we 
proclaim Jesus as Messiah 
and Lord, people think 
this is merely the religious 
game and the standard 
church-talk. Yet we, like 
Simeon and Anna, must 
be filled with the Holy 
Spirit and proclaim that 
this is the real thing. Jesus 
is the Messiah. Christmas 
is real. God has become a 
man. We are saved. Jesus 
is Lord and God.

Mgr Martin, Fr Bogdan, 
Deacons Len and Krzysztof 

wish you all a 
Holy Christmas and 
a Happy New Year
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Jest wielu ludzi, nawet 
wierzących, którzy nie 
lubią Wigilii świąt Bożego 
Narodzenia. Na samą 
myśl, że trzeba je jeszcze 
raz przeżyć, do oczu ich 
cisną się łzy. Wszyscy oni 
są więźniami samotności. 
Wigilijny wieczór, rok w 
rok, potęguje dramat ich 
nieszczęścia. Dzieje się 
tak z tej racji, że święta 
Bożego Narodzenia 
posiadają charakter rodzin-
ny. Wchodząc do betle-
jemskiej groty, spotyka-
my szczęśliwą Rodzinę. 
Młoda Matka, równie 
młody jej mąż i maleńkie 
Dziecię w ich kochających 
rękach. To nic, że chłodno, 
ubogo i boli odrzucenie 
przez znajomych. Są 
szczęśliwi, bo tworzą 
kochającą się Rodzinę. 
Nikt z nich nie jest samot-
ny. Każdy jest potrzebny. 
Maryja Dziecku i mężowi. 
Józef żonie i Jezusowi, a 
Niemowlę Matce i Józe-
fowi. Oto sekret rodzin-
nego szczęścia. Każdy jest 
autentycznie potrzebny 
pozostałym członkom 
wspólnoty rodzinnej. 
Spróbujmy ustalić, jakie 
elementy są konieczne do 
budowy szczęścia rodziny. 
Na pierwszy plan należy 
wysunąć spotkanie przy 
stole. Stół gromadzi w jed-
no członków rodziny. Przy 
nim mogą sobie spojrzeć w 
oczy, wymienić uśmiechy, 
porozmawiać, podzielić 
się własnymi przeżyciami, 
wzajemnie wysłuchać. 
Dla budowy atmosfery 
rodzinnej spotkanie przy 
stole stanowi jeden z pod-
stawowych warunków. 
Niedoceniany jest również 
fakt spożywania tego 
samego posiłku. Wszy-
scy jedzą te samą zupę, to 
samo drugie danie, ten sam 
deser. Prawdę o twórczym 
działaniu jednego pokarmu 
najłatwiej odkryć, gdy na 
biwaku wszyscy jedzą z 
jednego kotła. Ten sam 
pokarm jednoczy. A w 
kochających się rodzinach 
nawet przygotowanie tego 
pokarmu jest wspólnym 
dziełem. Obok spotkania 
przy stole ważnym ele-
mentem szczęścia rodzin-
nego jest mieszkanie. 
Chodzi o przysłowiowe 

cztery ściany oddzielające 
rodzinę od świata, dające 
poczucie bezpieczeństwa, 
umożliwiające stworzenie 
własnego świata, w którym 
każdy może być sobą, w 
którym każdy czuje się do-
brze. Same jednak ściany 
nie czynią jeszcze domu. 
Betlejemska stajnia nie 
zasługuje na miano miesz-
kania, a jednak stała się 
najszczęśliwszym domem 
dla milionów ludzi na 
świecie. Potrzebne były jej 
ściany dla odcięcia Tajem-
nicy jej wnętrza od chłodu 
i ciemności nocy. Święta 
Rodzina w pierwszych la-
tach życia Jezusa kilkak-
rotnie zmieniała miejsce 
zamieszkania i ciągle tułała 
się po cudzych kątach. 
Mimo to jednak była zaw-
sze szczęśliwą rodziną. 
Tajemnica jej szczęścia 
ukryta była we wnętrzu 
ich serc, w ich wzajemnej 
miłości. Jest jeszcze jeden 
istotny element szczęścia 
rodzinnego – dziecko. 
Ono otwiera rodzinę ku 
przyszłości. Dziecko jest 
żywą nadzieją całej rodz-
iny. Rodzice wychowujący 
dziecko mają zawsze na 
uwadze lepszy świat aniżeli 
ten, w którym sami żyją. 
Wszystkie ukryte własne 
pragnienia i niespełnione 
nadzieje chcą widzieć 
zrealizowane w swoim 
dziecku. Im więcej dzieci 
w rodzinie, tym więcej jest 
tych nadziei. Czy można 
znaleźć inny i ważniejszy 
aspekt naszego życia niż 
dom i rodzina? W rodzinie 
człowiek przychodzi na 
świat i dla szczęścia rodz-
iny, własnej lub cudzej, 
winien poświęcić swoje 
życie. Tylko taka praca 
ma sens. Parafia złożona 
ze szczęśliwych rodzin 
będzie parafią szczęśliwą. 
Naród zbudowany ze 
szczęśliwych rodzin będzie 
narodem szczęśliwym. 
Ludzkość stworzona ze 
szczęśliwych rodzin st-
anie się jedną szczęśliwą 
rodziną. Wiedział o tym 
Bóg, skoro przychodząc na 
ziemię od pierwszego dnia 
objawia swoją tajemnicę w 
Świętej Rodzinie. 

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 Liturgy

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Jest już możliwość 
zaproszenia kapłana 
z tradycyjną „Wizytą 
Kolędową”, by poświęcić 
mieszkanie 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. 

Nowy Rok 
2018

Msza św. po polsku:
Nowy Rok o godz. 

12:30pm

Niedziela Objawienia 
Pańskiego (7 stycznia) 

-  Msza św. o godz. 
4pm (zamiast 5pm). 

Christmas Carol Visit

Rodzinne święta 

Pierwszy dzień roku to czas składania sobie 
życzeń. Wszyscy pragniemy, aby najbliższe 
dwanaście miesięcy było czasem prawdziwej 
radości i szczęścia. Dlatego życzy Wam zd-
rowia, bo to zdrowie biologiczne i psychiczne 
jest dziś mocno zagrożone. Zdrowie to podsta-
wowy dar doczesny. Dalej, życzymy wam daru 
pokoju. Niech Bóg wypełni tym darem Wasze 
serca. Wiemy, że ten, kto jest pojednany z sobą, 
światem, bliźnimi i z Bogiem jest człowiekiem 
szczęśliwym. Niech ten pokój wypełni 
Wasze rodziny, Wasze małżeństwa, stosunki 
międzyludzkie i wszystkie relacje z innymi w 
miejscach pracy. Życzymy też mądrości, która 
pochodzi od Boga. To co obecnie przeżywany 
to przede wszystkim głęboki kryzys mądrości. 
Dlatego szukajmy pomocy i ratunku u Boga, bo 
ważne jest bliskie spotkanie z Mądrym Bogiem, 
który powie każdemu z nas co należy czynić, 
aby wzrastać, aby ubogacić swoje serce. Matka 
Najświętsza nie kończyła żadnych studiów, nie 
miała żadnych dyplomów, a jednak stała się 
Stolicą Mądrości. Niech ta prosta i mądra  kobi-
eta z Nazaretu wyprasza nam potrzebne łaski na 
progu Nowego 2018 Roku – życzą: Monsinior 
Martin, Fr Bogdan, Diakoni: Len i Krzysztof. 

Uroczystość 
Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi

Sunday Mass

Reflection

Spotkanie 
Noworoczno-Kolędowe 
Serdecznie zapraszamy całą polską wspólnotę na 
spotkanie noworoczno-kolędowe do holu parafi-
alnego w niedzielę 7 stycznia o godz. 5pm (zaraz 
po Mszy św.) Spotkanie jest organizowane przez 
grupę naszych Ministrantów, 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 pro-
gramie naszego świętowania jest przewidziany 
także występ muzyków grających nasze polskie 
kolędy i Chóru dziecięcego. Symboliczny funt, 
który zbierzemy będzie na pokrycie kosztów 
wypożyczenia holu. Serdecznie zapraszamy!!!                        

Christmas treat

Kalendarz 
Liturgiczny
W poniedziałek – 
Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi.

We wtorek - 
Wspomnienie Świętych 
Bazylego Wielkiego i Grze-
gorza z Nazjanzu, biskupów 
i doktorów Kościoła. 

W środę – 
Wspomnienie 
Najświętszego Imienia 
Jezus.

W niedzielę – Uroczystość 
Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli). 



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collections - 
£1365; Papers - £17.45; 
Votive Candles £101.99; 
Hall - £60; SCIAF - £80  
Church Shop - £25.20 
and Mary’s Meals 
£69.53.

Your Christmas Of-
fering amounted to 
£3425.25 - thank you for 
your generous support.

Catholic 
Papers

Catholic newspapers 
the Scottish Catholic Ob-
server, Catholic Herald, 
Catholic Times etc are 
available in the church 
porch - please take cop-
ies and share them with 
the wider community.

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.

Panama 2019
If you would like to 

attend the next World 
Youth Day, in Panama 
2019, please speak to 
Mgr Martin or  Fr Sam-
uel Alabi MSP Director 
of Youth Formation at 
Youth Office. Diocesan 
Office, 24-28 Lawside 
Rd. Dundee DD3 6XY. 
youth-office@dunkeld-
diocese.org or call him 
on 07864700495

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.

Hospital Cards
We have placed  ‘Hos-

pital Cards’, with a pen, 
on a table at the back of 
the church. 

If you know of any pa-
rishioner in hospital who 
would appreciate a visit 
from the clergy please 
complete a card and hand 
it to the Pass Keepers.  
They will give the cards 
to the priest at the end of 
Mass.

Rota
The Rota for Readers 

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

Forthcoming 
Parish Events

- 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 

www.stjohns-perth.org.uk/calendar/

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.

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!
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Bulletin notices should be 
handed to the priest - or sent by 
email to bulletin@stjohns-perth.
org.uk - by 12noon on Thursdays

Please email 
bulletin@stjohns-perth.org.uk 
with the word SUBSCRIBE in the 
subject area to receive our week-
ly bulletin in your email box.

Parish Shop
Open after 

Sunday Mass

Books, Calenders 
and Piety stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection
range 

Thank you to all who have helped 
prepare and celebrate our liturgies through the year and 

especially throughout the Advent and Christmas 
seasons; our readers, Keep-in-Touch, extra-ordinary 
eucharistic ministers, altar servers, flower arrangers, 

cleaners, passkeepers, musicians, money counters, 
the Pastoral Parish Council... 

.......everyone!

New Year Masses
Monday 1st January

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

Tuesday 2nd January
10am only 

(no evening Mass)


