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1st Sunday of Advent
Year B

3rd December 2017

Welcome 
to all 
our 

visitors

The author of today’s 
passage from the 
book of the prophet 

Isaiah laments to the Lord 
that his fellow Israelites 
are so prone to turning 
their backs to God. This 
causes the prophet to beg 
God to return to His peo-
ple. This prophet has the 
true spirit of Advent: He is 
waiting for the coming of 
the Lord with a heart that 
longs to make changes so 
that God’s will would be 
done on earth as it is in 
heaven.

We humans were born 
with a rebellious nature 
and a stubborn, selfish 
will. However, we are 
not doomed to rebellion 

“Why do You let us wander, O Lord, from Your ways, and harden our hearts so that we fear You not?” —
Isaiah 63:17

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For this Sunday’s Mass
Entrance Antiphon
 To you, I lift up my soul,
 O my God.
 In you, I have trusted; 
 let me not be put to shame. 
 Nor let my enemies exult over me;
 and let none who hope in you 
 be put to shame. 

Responsorial Psalm
 God of hosts, bring us back; 
 let your face shine on us 
 and we shall be saved.

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

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Stanislaw 
Podolak (Poland), John 
Ferry,  Father John Mc-
Mahon,  David Sime,  
Mary Millar,  David, 
Nora and Catherine Sin-
clair, Albert Brookes,  
John Bruen,  Iain Millar,  
Jackie Upton,  Gerald 
Fleming, Johnny Wheel-
er, Billy Grant,  Ian 
Goodison,  Sheila Clark. 
Ned and Eddie Gahan 
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.

against the Lord. In this 
season in which the world 
exchanges gifts, God of-
fers us the greatest possi-
ble gift exchange. He lets 
us exchange our will for 
His. He gives us His per-
fect will; we give Him our 
selfish, unwatchful will.

In these days of Advent, 
ask the Lord to conform 
your will to His (Rm 12:2). 
Let this be your Advent 
prayer: “ ‘Not my will but 
Yours be done’ (Lk 22:42). 
‘Your will be done on 
earth as it is in heaven’ (Mt 
6:10). ‘Be it done to me ac-
cording to Your will’ (see 
Lk 1:38). ‘To do Your will, 
O my God, is my delight’ “ 
(Ps 40:9).

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)

EXCHANGING WILLS

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Sacrament of 
Reconcilation

The children will be celebrating their 
sacrament of reconciliation on Thurs-
day, 7th. December at 1.30pm, here in 
St John’s Church.  

Please keep them in your prayers as 
they continue their journey of faith in 
preparation for their first Holy Com-
munion next June. 

Special Collection 
for the 

Poor Mission Fund
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Czuwajcie! To we-
zwanie jak refren powtar-
za się w dzisiejszej 
perykopie ewangelicznej. 
Czuwać oznacza najpierw 
nie spać; dalej oznacza 
także: pilnować, trzymać 
straż. Pojawiają się dwa 
przejawy czuwania – 
wewnętrzny: czuwanie 
nad sobą, niespanie; i 
zewnętrzny: czuwanie nad 
światem, osobami powier-
zonymi, trzymanie straży. 
Drugi aspekt zakłada 
obecność pierwszego. Oba 
mają się łączyć, aby czu-
wanie było efektowne, do-
bre. Dlatego czuwanie, do 
którego wzywa Chrystus, 
musi harmonijnie łączyć 
czuwanie nad własnym 
sercem z przyglądaniem 
się światu, a zwłaszcza 
ludziom żyjącym z nami 
i nam zadanym. Patrzenie 
w serce, czyli analiza sum-
ienia, pokazuje kiedy nie 
czuwam, kiedy muszę się 
uczyć czuwania. Przed tel-
ewizorem, komputerem, 

wobec kolegów, przy kiel-
iszku, przy wypisywaniu 
faktur czy dyskusji z 
najbliższymi. Dostrzegam, 
że potrafię czuwać nad 
sobą, zwłaszcza gdy 
mam świadomość, że On, 
Chrystus Pan, przenika 
i zna mnie, i kładzie na 
mnie swą rękę. Czuwanie 
nad światem wokół, straż 
nad nim, nie ma w so-
bie nic z prymitywnie 
rozumianego rządzenia, 
przebudowywania go 
według własnego serca. 
Jeśli można w ogóle 
mówić o jakimś panow-
aniu, to chyba jedynie w 
tym znaczeniu, że wiem 
dokąd ten świat zmierza, 
jaki jest jego ostateczny 
wymiar. Ten wymiar to 
powrót Chrystusa, meta 
biegu świata. Logika 
powrotu Pana wyznacza 
mi standardy rozumienia 
wirtualizacji, globalizacji, 
ekonomizacji i wszel-
kich innych „-akcji” czy 
„-izmów”, które mogę 

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Liturgia  
dziecięca

W każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. 
dla dzieci będzie 7 styc-
znia 2018 r. o godz. 5pm. 
Serdecznie zapraszamy do 
udziału wszystkie dzieci. 

Thoughts for Advent

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.  

 

Czuwaj

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy: 

W poniedziałek 
– Wspomnienie św. 
Barbary, dziewicy i 
męczennicy.

W środę 
– Wspomnienie św. 
Mikołaja, biskupa. 

W czwartek 
– Wspomnienie św. 
Ambrożego, biskupa i 
doktora Kościoła. 

W piątek 
– Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia 
NMP. 

Adwent to nowy okres 
w liturgicznym kalendarzu 
Kościoła, poprzez który 
przygotowujemy się na 
przyjście Chrystusa. Obe-
jmuje on cztery kolejne 
niedziele, bezpośrednio 
poprzedzające Boże 
Narodzenie. Nazwę swą 
zawdzięcza łacińskiemu 
słowu adventus – przyjście. 
W adwencie widoc-
zne są nowe elementy w 
zewnętrznej oprawie litur-
gicznej. Do Mszy św. kapłan 
używa ornatu koloru fiole-
towego, a w niedzielę nie 
śpiewa się radosnego hym-
nu Chwała na wysokości…, 
tak aby później w okre-
sie Bożego Narodzenia, 
zabrzmiał on nową siłą 
i mocą. Teksty liturgic-
zne tego okresu ukazują 
postacie świętych, którzy 
przepowiadali przyjście 
Mesjasza. Adwent wska-
zuje na potrójne przyjście 
Jezusa. Pierwsze, histo-
ryczne, w ubóstwie stajni 
betlejemskiej; drugie, które 
dokonuje się nieustannie 
pod osłoną sakramentów, 
choć ukryte dla naszych 
oczu, ale zawsze skutec-
zne; trzecie zaś to przyjście, Feastdays this week

Sakrament Pokuty po 
polsku będzie w tym roku 
w czwartek 21 grudnia 
o godz. 7pm. Zapraszam 
byśmy zaplanowali so-
bie czas na skorzystanie z 
tego ważnego sakramentu, 
który pozwoli nam godnie 
i owocnie przygotować się 
na zbliżające się święta 
Bożego Narodzenia. 

Spowiedź 
przedświąteczna

Reconciliation

Sunday Mass

Children’s Liturgy

Opłatki na stół 
wigilijny

Począwszy od I niedzieli 
Adwentu będzie można 
zaopatrywać się w polskie 
opłatki na stół wigilijny. 
Opłatki będziemy święcić 
podczas każdej Mszy św. 
adwentowej i poświęcone 
będzie można wysyłać wraz 
z kartkami świątecznymi 
lub przygotować na stół 
wieczerzy wigilijnej.  

Polish Wafers

przytoczyć dla opisu ro-
zwoju świata. Pozwalają 
mi owe standardy nie 
bać się – przypomina 
się Chrystusowe „Nie 
lękajcie się!”, powtarzane 
przez św. Jana Pawła II. Z 
drugiej strony wymagają 
one trzymania straży 
nad dobrem mi powier-
zonym, czyli czuwania 
nad życiem wspólnot , 
w których uczestniczę: 
rodziny, parafii, domu, 
miasta, Szkocji, Europy, 
Kościoła. Czuwanie staje 
się rozpoznawaniem, że 
życie nie jest samotnym 
spacerem, ale marszem, w 
którym idę z innymi. Os-
tatecznie jednak czuwanie 
musi być oczekiwaniem 
na coś lub na kogoś. Moje 
czuwanie – to skierow-
ane ku sercu i to skiero-
wane ku światu – ma być 
oczekiwaniem na Pana: 
Przyjdź królestwo Twoje! 
Adwent zaprasza: czuwa-
jmy!

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 żyjąc na emigracji. 
Chleb – opłatek jest darem 
Boga Stwórcy i owocem 
pracy ludzkich rąk. Kiedy 
zasiadamy do posiłku 
przy wspólnym stole, na 
znak jedności i braterstwa 
dzielimy się chlebem i in-
nymi pokarmami. Co roku 
na początku wieczerzy 
wigilijnej łamiemy biały 
chleb – opłatek i składamy 
sobie życzenia świąteczne. 
Dobre słowa wymieniane 
między członkami rodziny 
i przyjaciółmi wyjaśniają 
sens gestu łamania chleba. 
Łamanie się opłatkiem 
przypomina także, że 
Syn Boży dla 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. 
Opłatki są dostępne w 
kościele. Ich poświęcenie 
odbywa się podczas każdej 
Mszy św. Adwentowej 
począwszy od pierwszej 
aż do czwartej niedzieli 
adwentu. 

które ma nastąpić przy 
końcu świata. Kościół pop-
rzez liturgię pomaga nam, 
abyśmy w tym okresie gor-
liwiej patrzyli na przykłady 
postaci – przewodników 
adwentowych. Do prze-
wodników adwentowych 
należy prorok Izajasz: 
postać ze Starego Testa-
mentu, żyjąca w VIII wieku 
przed narodzeniem Jezusa. 
Człowiek z osobowością 
bardzo wrażliwą, wyczulo-
ny na głos Pana Boga. To on 
mówił, że nadejdzie oczeki-
wany Mesjasz. Innym ad-
wentowym przewodnikiem 
jest Jan Chrzciciel, prorok 
w Judei, który przyszedł na 
świat sześć miesięcy przed 
Jezusem, swoim kuzynem. 
Człowiek żyjący na pustyni, 
asceta, głoszący nadejście 
Mesjasza i radykalne 
orędzie pokuty. Trzeci prze-
wodnik a właściwie prze-
wodniczka adwentowa to 
jest Matka Boża. To Ona 
oczekiwała Jezusa z wielką 
miłością. W Jej życiu dosko-
nale widać posłuszeństwo 
wobec świętej woli Boga. 
Postawmy sobie pytanie: 
Jakie zadanie dla nas ma 
do spełnienia tegoroczny 

Adwent? Bez wątpienia 
powinien on przygotować 
każdego na święta Bożego 
Narodzenia. To znaczy, 
oczyścić nasze serca w 
sakramencie spowiedzi 
świętej, byśmy godnie 
spotkali się z Jezusem w 
Najświętszym Sakramen-
cie w czasie świąt. Mamy 
też przez naszą ziemską 
pielgrzymkę tu i teraz 
przygotować się na ostatec-
zne spotkanie z Jezusem w 
wieczności. Czas Adwentu 
przypomina nam, że w 
dzieje świata wszedł Chrys-
tus, który wciąż i na nowo 
przemienia go i podtrzy-
muje. Kościół przypomina 
nam, że jest Ktoś na Kim 
możemy się oprzeć – jest 
to Jezus, który nam mówi: 
Nie lękajcie się! Pośród 
tego świata chrześcijanie są 
świadkami innej wolności, 
nie takiej jaką oferuje 
świat. Są też świadkami 
innych dziejów, które się 
nie kończą, nie przemijają, 
bowiem w świat wszedł już 
Jezus i trzeba tylko dobrze 
przygotować się na spot-
kanie z Nim. 

Adwentowe zamyślenia 

Kolędy i 
Pastorałki

Chór naszej parafii 
zaprasza do udziału w 
dorocznym przedstawie-
niu kolęd i pastorałek (po 
angielsku) w niedzielę 
10 grudnia 0 godz. 
7:30pm w kościele. Dla 
odświeżenia kawa i 
herbata będzie serwow-
ana zaraz po koncercie 
w holu parafialnym. 
Zapraszamy!

Carol Service



Collections
Many thanks for your 

generosity. Last Sun-
day’s income was: Col-
lections - £1622.10; 
Papers - £7.01; SCIAF 
£5 and the church shop 
£106.70.

Lunch Club
The Lunch Club con-

tinues on Mondays at 
12 noon. All welcome. 
Come along and enjoy 
soup and a roll - and good 
company - just £2.50.

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.

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 

Parish Shop
Open after 

Sunday Mass
Christmas stock 
now available

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection
range 

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.

Children’s 
Liturgy

Children’s Liturgy of 
the Word continues on 
Sundays, at 9am Mass. 
Leader’s rota at the back 
of the church.

Today we will see the 
launch of our Children’s 
Liturgy Quilt so beauti-
fully prepared for us by 
Sophie Younger - filled 
with inspiration and a 
wonderful resource for 
our children.

FEASTDAYS 
THIS 

WEEK

Wednesday 6th

StNicholas

Thursday 7th

St Ambrose

Friday 8th

Immaculate 
Conception of 
the Blessed 
Virgin Mary

Italian 
Association

A few tickets are still 
available for Pitochry 
Theatre’s production of 
‘Singing in the Rain’ on 
Thursday 7th December - 
cost £30, including High 
Tea - plese call 622661 to 
book a place. Bus leaves 
St John’s at 4pm.

Our Annual Dinner 
Dance will take place 
in McDiarmid Park on 
Tuesday 12th December  
- tickets available - price 
£30 - please add your 
name to the list at the 
back of the Church if you 
would like to join us.

House 
Groups

Our Advent Faith 
Sharing Group material 
is organised into three 
sessions. The  second 
session takes place this 
week. Our thanks to Dea-
con Len for arrange this 
for us.

Family 
Carol 
Service

St John’s Academy 
will be leading a Car-
ol Service here in our 
Church on 20th Decem-
ber, at 6pm. All families 
and parishioners are in-
vited to celebrate read-
ings and carols with the 
pupils and staff of St 
John’s Academy.  

Do come along and 
bring family and friends 
with you. It is a great way 
to prepare for Christmas 
in the spirit of the Lord’s 
presence in our lives.

Christmas Card 
Drop Off/ Collect

There will be a stand 
outside the Church 
Shop from the weekend 
2nd/3rd December for 
you to leave your cards 
and to check those which 
have been left for collec-
tion.  Please fully address 
the envelopes with the 
person’s full name and 
address recognisable.

Christmas 
Toybank

St Vincent de Paul So-
ciety will collect toys to 
be distributed to needy 
families at Christmas 
time. Donations of toys 
will be collected over 
the next two weekends 
3rd and 10th December 
and will be gratefully re-
ceived.

Union of 
Catholic 
Mothers

Tuesday 5th, A talk on 
Advent with Monsignor 
Drysdale. All welcome.  
All those wanting to go 
to the Christmas Din-
ner on 19th December, 
please let a committee 
member know by the 5th.

Sr Mary is very Thankful to everyone who donated and supported events 
resulting in Ann and Rosanna delivering a cheque for a wonderful amount of 

£6000. A full letter from Sr Mary is on the notice board at the back of the church.

NIGHT
FEVER
Saturday 

16th December
Adoration 

and Reconciliation

in St Andrew’s 

Cathedral, Dundee

after 6pm Mass
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Dunkeld News
The latest edition 

of Dunkeld News, the 
newsletter of the Bishop 
of Dunkeld, has arrived 
in Perth.

Featuring our own 
UCM 70th Anniversary 
and much more from our 
schools.

Please pick up a copy 
from the church porch - 
or view it online  www.
dunkelddiocese.co.uk

Forthcoming 
Parish Events

 - DECEMBER -

TIMES FOR RECONCILIATION

During Advent we will offer extra times 
for confession rather than have 
an Evening of Reconciliation

- 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/

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.

ST JOHN THE BAPTIST’S
Melville Street, Perth, PH1 5PY

Carols with 
the Choir 

7.30pm, Sunday 10th December
in St John the Baptist RC Church
Mince pies, tea and coffee to follow

ALL WELCOME

Two Advent 
Youth Retreats

Friday 8th - Saturday 9th 
December - for 12-16 years

and

Saturday 9th - Sunday 10th 
December - for 17-25 years

at Lawside, Dundee
Download an expression of interest form at

 www.dunkeldyouth.org.uk
and let your parish priest that know you wish to go

PACT Family 
Carol Service

Perth Action of Church 
Together (PACT) are 
holding their Fam-
ily Carol Service with 
Carols, Readings and A 
Christmas Message, in 
Perth’s North Church at 
7pm on Friday15th De-
cember. All are welcome.

Church Hall
and kitchen

Some repair work is 
due to be carried out in 
the hall kitchen. Regular 
users and other groups 
are being advised about 
access to the hall. Thank 
you for your patience in 
the meantime.

Meditation 
Evening at 
Our Lady’s

Our Lady of Lourdes 
are holding an Advent 
Meditation Evening on 
Thursday 14th Decem-
ber at 7pm. A evening 
of hymns, prayers and 
poems on the theme of 
Hope. All parishioners 
welcome to come along 
and also join us for re-
freshments in the parish 
rooms afterwards. We 
look forward to seeing 
you.

Gifts for 
Romania

Our Lady of Lourdes 
Union of Catholic Moth-
ers would like to thank 
the members of St John’s 
UCM for donations of 
toiletries and toys sent 
as Christmas gifts to the 
Marie Curie Children’s 
Cancer Hospital in Bu-
charest. Thanks too to 
those members who 
came along on Wednes-
day 22nd to help pack the 
goods. In excess of 200 
parcels were sent. Grate-
ful thanks to all for this 
wonderful joint effort.


