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1st Sunday of Advent
Year B

2nd December 2018

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of those who have 
died recently and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

Recently dead: Jean 
Inglis and Ellen Kennedy

Anniversaries: Mary 
Miller, Iain Miller, Ian 
Goodison, David Sime 
and Albert Brookes

Fidelium animae per 
misericordiam Dei requi-
escant in pace. Amen

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of
CONFESSION

Saturday
5-6pm

6.30pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

or as announced

Priests: Very Rev. Steven Canon Mulholland MA STL VE, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 259371) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear Sisters and Brothers in Christ

A dvent is short and quick so keeping 
a balance between the spiritual and 
the secular will require a little plan-

ning on our part. Start by making a list of 
everything that needs to be done. Then block 
into your diary or calendar or mobile specific 
times every day for personal prayer, spiritual 
reading and reflection.

the New Year the practice 
of setting aside daily quiet 
time with God.

Here are some sim-
ple ways to incor-
porate 
traditional Advent 
practices into your 
busy schedule

As you move through Ad-
vent you will begin to relish 
those quiet moments in your 
day. They will become like 
a spiritual port in a secular 
storm. The prayer time will 
restore your spirit. The spir-
itual insights will help to 
keep you focused. You may 
like it so much that you’ll 
decide to carry over into 

A Holy Pause
  

Mondays in Advent at 6pm
Monday 3rd, Monday 10th 

and Monday 17th December 

followed by 
hot chocolate in the hall 

ALL ARE WELCOME - COME AND REST
 

6pm - Adoration of the Blessed Sacrament
6pm-6.30pm - Confessions

 before 
7pm Candlelit Rorate Mass

PLEASE PICK UP 

Extra newsletter 
regarding Advent Rorate Masses

ParishShop
Open after Mass 

on Sunday
In stock now

 Advent Calendars 
Christmas Cards

and gifts

Please pick up a letter 
regarding the time of                                                        

the Saturday Vigil Mass

Reflect on Advent 
as a time of waiting

The idea of waiting is 
not popular in our culture 
of instant gratification, but 
it creates in us a new kind 
of self-discipline that helps 
us to appreciate the present 
moment and look to the fu-
ture with peaceful anticipa-
tion.

Turn your breathing 
into a prayer

Take a few deep breaths 
throughout the day and 
imagine that God’s love is 
flowing through you to eve-
ry part of your body. As you 
exhale, let go of tension, 
worry and anything else that 
is not of God.

Long for the Lord
Make it a habit of silently 

praying, “Come, Lord Je-
sus.”

Unite with Mary
Set aside time once a day 

to join Our Lady in praying 
the Canticle of Mary (see 
Lk 1:46-55).

Do something nice for 
someone every day

It might be an encourag-
ing word, a phone call, a 
note of appreciation or a lit-
tle act of kindness.

Get rid of grudges
Use Advent as an oppor-

tunity to let go of any an-
ger or resentment that you 
might be holding onto.

Pray for patience
If you find yourself be-

coming anxious or upset, 
ask the Lord for the gift of 
patience. Then make a con-
scious effort to be a more 
patient person.

Offer up something 
painful or difficult 
in your life

The best way to trans-
form trials and tensions is to 
turn them into a prayer.

Receive the Sacrament
of Reconciliation

Take advantage of the 
opportunity to cleanse your 
soul in preparation for the 
coming of Jesus. 

Think about the 
special gifts and 
talents God has 
given you. 

How are you 
using these gifts?

Set time aside with God
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Sunday Reflection

Żyjemy w świecie 
słowa. Stworzenie jednak 
w ten świat wprowadziło 
kłamstwo. Taka jest 
pierwsza scena zapisana 
w Biblii. Szatan okłamał 
człowieka i dzięki temu 
kłamstwo pojawiło się na 
świecie. Dziś kłamstwa w 
słowach wypowiadanych 
przez ludzi jest dużo. 
Obowiązują nas pewne zas-
ady. Pierwsza: nie wolno 
kłamać. Druga: nie wolno 
dać się okłamać. Takie nor-
my przyniósł Jezus. Sztuka 
życia w świecie prawdy 
należy do głównych przed-
miotów w ewangelicznej 
szkole. Nie jest łatwo 
żyć w świecie prawdy 
i mówić tylko prawdę. 
Jeszcze trudniej jest tak 
udoskonalić mądrość, 
aby się nie dać nigdy 

przez nikogo okłamać. 
Umiejętność natychmi-
astowego rozpoznawania 
kłamstwa, jakie do nas do-
ciera, to warunek mądrości. 
Syn Boga przybył na 
ziemię, aby nam objawić, 
że w życiu o wiele wyżej 
należy cenić świadectwo 
niż słowo. Słowo może 
okłamać, świadectwo nie 
jest kłamstwem. Dlatego 
Jezus wzywał uczniów, 
by obserwowali Go i 
naśladowali, mówił: „Pójdź 
za Mną”. Bogu zależy na 
tym, aby nasze słowo miało 
pełne pokrycie w życiu, 
byśmy nie okłamywali 
ani ludzi, ani Jego, ani 
siebie. Sądzeni będziemy 
na podstawie czynów, 
czyli świadectwa, chociaż 
kłamstwo jest już zaliczane 
nie tylko do słów, ale i do 

złych czynów. Niech Ad-
went będzie dla każdego 
i każdej z nas czasem od-
krywania prawdy zawartej 
w naszych słowach i w 
naszych czynach.

Liturgia dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla 
dzieci. Najbliższa Msza 
św. dla dzieci będzie 
6-go stycznia 2019 r. o 
godz. 5pm. Serdecznie 
zapraszamy wszystkie 
dzieci!

Childrens’ Liturgy

Roraty, Msza 
Roratnia 
– co to jest?

W czasie adwentu ka-
tolicy chodzą do kościoła 
na Roraty. Roraty - co 
to za Msza? Skąd się 
wzięła nazwa “Mszy 
Roratniej”? Jakie znac-
zenie mają Roraty dla 
osób wierzących? Jakie 
są zwyczaje związane z 
Mszą Roratnią? Czym 
są Roraty. Jakie zwyc-
zaje są z nimi związane? 
Tradycyjną Mszą świętą 
odprawianą w okresie 
adwentu są są Roraty. To 
Msza odprawiana ku czci 
Marii Panny, na pamiątkę 
tego, że przyjęła nowinę 
zwiastującą fakt, że 
zostanie Matką Jezusa. 
Roraty odprawiane są 
bardzo wcześnie, zw-
ykle o godzinie 6.00 lub 
7.00 lub też ze względów 
praktycznych wiec-
zorem. Msza roratnia 
jest niezwykle nastro-
jowa, dlatego chętnie 
uczestniczą w niej dzieci 
i liczni wierni. Rozpoczy-
na się przy wyłączonych 
światłach, mrok 
kościoła rozpraszają 
jedynie świece i lampi-
ony, przyniesione przez 
wiernych. Dzieci zazw-
yczaj na początku Mszy 
świętej idą w procesji z 
przedsionka kościoła do 
ołtarza z lampionami w 
rękach.  Dopiero na śpiew 
“Chwała na wysokości 
Bogu” zapala się wszyst-
kie wszystkie światła w 
świątyni. Skąd wzięła się 
nazwa Roraty? W Polsce, 
według zachowanych 
dokumentów, najstarsze 
ślady Mszy św. Rorat-
niej pojawiają się w XIII 

w.  Mówią o rzeszach 
wiernych, gromadzących 
się na Roratach w kat-
edrze wawelskiej. Udział 
brali zazwyczaj: król, 
duchowieństwo, sena-
torowie, szlachta, rycer-
ze, mieszczanie i chłopi. 
Nazwa Rroraty” pochod-
zi od pierwszych słów 
pieśni, towarzyszącej 
rozpoczęciu Mszy św. w 
okresie adwentu: “Rorate 
coeli de super... (niebi-
osa rosę spuśćcie nam z 
góry…). Uczestnicy Ro-
ratów  kolejno zapalali 
jedną świecę siedmio-
ramiennego świecznika, 
wypowiadając słowa: 
“jestem gotowy na sąd 
boski”. W nawiązaniu do 
tej tradycji, symbolem 
gotowości wiernych na 
przyjście Jezusa są dziś 
cztery świece, zapalane 
w kościele i w domach, w 
wieńcach adwentowych, 
w kolejne tygodnie ad-
wentu. Podczas roratów 
ma miejsce rytuał za-
palania specjalnej świecy 
na ołtarzu. To od niej 
właśnie wierni zapalali 
kiedyś swoje świece. 
Świeca Roratnia (zwana 
też Roratką) zazwyczaj 
jest ozdobiona mirtem, 
a często też niebieską 
wstążką, symbolizującą 
Maryję, która jako 
jutrzenka zapowi-
ada przyjście pełnego 
światła - Chrystusa. Na 
Mszę Roratnią, wierni 
przychodzą często z oz-
dobionymi świecami lub 
lampionami. Wyrażają 
one nasze  czuwanie. 
Światło jest też wyrazem 
radości z bliskiego już 
przyjścia Chrystusa.

https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

Msza “Roratnia” 
w Adwencie

Zapraszam na polską Mszę św. Roratnią w 
każdy piątek zbliżającego się Adwentu. W 
sposób szczególny zapraszam wszystkie dzie-
ci, a rodziców dzieci proszę o zakupienie lub 
zrobienie lampionu adwentowego dla każdego 
dziecka, który bedzie nam służył w czasie cel-
ebracji Mszy Roratnich. Msze św. Roratnie 
będą: 7, 14 i 20 grudnia o godz. 7pm.  

Rorate Masses in Advent

Słowo i świadectwo

Spowiedź 
przedświąteczna

Zapraszam do 
udziału w spowiedzi 
przedświątecznej w 
czwartek 13 grudnia o 
godz. 6pm. Proszę byśmy 
zaplanowali sobie ten 
czas na skorzystanie z 
tego ważnego sakramentu, 
który pozwoli nam godnie 
i owocnie przygotować 
się na zbliżające się 
Święta Bożego Narodze-
nia i przyjęcie Bożej 
Dzieciny do swojego 
serca. Pamiętajmy, że nie 
ma świąt bez naszego 
wewnętrznego oczyszc-
zenia się z grzechów. 
Grzech jest zawsze odr-
zuceniem Boga. Zatem 
świętowanie świąt bez 
Boga jest czymś fikcyjnym 
i jednocześnie wielkim nie-
porozumieniem pomimo 
przygotowanej wieczerzy 
wigilijnej i zapalonej ch-
oinki. To wszystko jest ty-
lko oprawą świąt i rzeczą 
zupełnie drugorzędną. 
Niech naszemu przygo-
towaniu się do Sakramentu 
Pokuty towarzyszą słowa 
św. Pawła do Rzymian: „…
Gdzie jednak wzmógł się 
grzech, tam jeszcze obficiej 
rozlała się Boża łaska…” 
(Rz 5, 20-21). 

Opłatki na stół 
wigilijny

Począwszy od dzisiaj 
tj. od I Niedzieli Adwentu 
można zaopatrywać się w 
polskie opłatki na stół wi-
gilijny. Opłatki będziemy 
święcić podczas każdej 
Mszy św. adwentowej i 
poświęcone będzie można 
wysyłać wraz z kart-
kami świątecznymi lun 
przygotować na stół wiec-
zerzy wigilijnej. 

Confession
Polish Wafers



Collections
Last Sunday’s in-

come was: St John’s 
- £1257.20; Votive Can-
dles - £100.69; Catholic 
Papers - £7.05; Church 
Shop - £80.00 and 
SCIAF - £10 and Hall 
Salvatiorian Collection 
£890.44. 

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 

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 

Hall rescheduled to 
7pm, Thursday 19th 

April - existing tickets 
still valid.

Children’s 
Liturgy

Today, at 9am Mass, 
the children attending 
our Children’s Liturgy 
will receive a small bag 
of ‘goodies’ to help them 
to prepare for Christmas.

Lunch Club
Our Lunch Club con-

tinues on Mondays at 12 
noon - soup and a roll - 
just £2 - all welcome.

Master of Ceremonies 
A Master of Ceremonies in the Cath-

olic Church was originally “an official 
of the Papal Court responsible for the 
proper and smooth conduct of the ele-
gant and elaborate rituals involving the 
Pope and the sacred liturgy.” 

 
The primary role of the Master of Cer-

emonies (MC) is to assist in organiz-
ing the Mass and directing all liturgical 
movement so it flows with the proper 
decorum.  This is a vibrant, exciting and 
rewarding ministry. MC’s are required to 
have organizational skills, be able to give 
and take directions and work well with 
children (Altar Servers). For more infor-
mation or to volunteer for this rôle please 
contact Canon Mulholland.

Italian Association 
Wednesday 5th De-

cember - Pitlochry Festi-
val Theatre - The Wizard 
of Oz including afternoon 
tea. Bus leaves Perth at 
3.30pm.
Wednesday 12th Decem-
ber - Christmas Dance - 
McDiarmid Park.

Any parishioner who 
would like to join us at 
either event - tickets £30 
- please call Perth 622661.

Faith Sharing 
Groups

Our Advent Faith 
Sharing Group material   
is   organised  into  three  
sessions and contin-
ues throughout Advent. 
Thanks to all who have 
agreed to host a group 
and to the leaders for 
their careful preparation.

Toys
Our St Vincent De Paul 

Society will be collect-
ing donations of toys for 
needy children on the 
weekends of 2nd and 9th 
December. Your dona-
tions will be gratefully 
accepted. Please do not 
wrap the toys.

Mgr Drysdale’s Presentation
7pm, Tuesday 

4th December 

Mass and Presentation Buffet 

If you would like to contribute to the buffet, 
please see the list at the back of the Church.   

It would be much appreciated if you could 
hand in your contribution to the Hall on 

Tuesday, 4th December at 10.30am

E-Bulletin
Sign up to receive a 

copy of the weekly news-
letter by email - keep 
in touch when you are 
on holiday or unable to 
come to Mass. Sign up 
- https://www.stjohns-
perth.org.uk/get-st-john-
the-baptists-church-bul-
letin-by-email/   or email 
bulletin@stjohns-perth.
org.uk with your contact 
details.

Second 
collection

Today

Poor Mission 
Fund 
(To assist those 
parishes in our 
Diocese of Dunkeld 
that struggle finan-
cially)

Thank you
On behalf of the Polish 

Province of Salvatorians 
and myself  I would like 
to thank you all for your 
generosity in the last 
week’s second collec-
tion. Your great financial 
support is deeply appre-
ciated. May God bless 
you all for your kindness 
- Fr Bogdan SDS

Union of 
Cathoic 
Mothers

Thank you to every-
one who helped, sup-
ported and donated to the 
Lourdes Pilgrim Bingo 
Tea. A wonderful amount 
of £1000 was made.

Please note the meet-
ing on 4th December has 
been cancelled due to 
Mgr Drysdale Presenta-
tion at 7pm.

Diocesan Advent 
Retreat Day

Saturday 8th December

Solemnity of the 
Immaculate Conception 

of Our Lady

Diocesan Centre 
Lawside Road, Dundee

10.15am -  Morning Prayer and Praise
10.40am -  Coffee
11am -  Reflection by Bishop Stephen
 Mary - Ark of the Covenant 
 and Gate of Heaven
1pm -  Lunch 
 (please bring a packed lunch)
1.45pm Exposition of the Blessed Sacrament
2pm -  Choice of Faith Sharing or Quiet Time
2.45pm - Closing Prayer and Benediction

ALL WELCOME
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Hymns
1st Sunday in Advent

Year C
Take this light, 

let it shine

Gospel Acclamation
No. 8

No. 6 

No. 806

https://www.stjohns-perth.org.uk/poland-100th-anniversary-mass/

The Society of the Divine Saviour – SDS

The Salvatorians

Carols with the Choir
in

St John the Baptist’s Church 
 

Sunday, 9th December 
at 7.30pm   

Tea and coffee in the hall afterwards

Take this light, let it shine:
call of God, love divine,
summons old Abram’s line,
hope for all the nations
gift of God’s salvation.
 Shine, O candles, shine,
 Burn with love divine,
 to the night,
 comes the light
 of the Father’s glory.

Take this flame, let it burn:
prophets called: “From sin turn,
come to God, evil spurn:
God will love and pardon,
bear away your burden.”
 Shine, O candles, shine,

Take this wick, let it glow
for the one come to show
way of God, Christ to know:
baptise in the river,
new life to deliver.
 Shine, O candles, shine,

Take this spark, let it blaze,
Mary’s called: girl amazed,
now says yes, God be praised.
In the womb of woman,
God’s Word now is human.
 Shine, O candles, shine,

†Blessing of Advent Wreath

Take this fire, let it flame,
God is born in our frame,
sinless child tastes our shame,
sin’s might he is breaking;
new the world is making.
 Shine, O candles, shine,


