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2nd Sunday of Advent
Year C

9th 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: Frank 
Reeves.

A n n i v e r s a r i e s : 
Charlie Canning, Tom 
Arklass, George Smellie, 
Kevin Loughton, Annie 
O’Neill, Peter Methven, 
Truda Gala, Jimmy Why-
tock, James Dickson, 
Dave, Nora and Cath-
erine Sinclair.

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

I f you have ever entertained guests, or 
even made the slightest effort to get 
ready for any company, you will see 

how those experiences lend themselves well 
to your own groundwork this Advent to invite 
Christ to dwell within your heart—and thus 
truly be ready for His second coming.

Inn: Your heart is where 
Christ wishes to dwell 
and Advent is the perfect 
time to make room in it 
for His presence. If your 
heart is filled with unfor-
giveness, it has no room 
for Christ. Begin Advent 
by an Examination of 
Conscience wherein you 
ask your Heavenly Fa-
ther to reveal to you any 
unforgiveness that exists 

If you have ever en-
tertained guests, or even 
made the slightest effort 
to get ready for any com-
pany, you will see how 
those experiences lend 
themselves well to your 
own groundwork this 
Advent to invite Christ to 
dwell within your heart—
and thus truly be ready 
for His second coming.

1. Prepare room at the 

A Holy Pause
  

Mondays in Advent at 6pm
...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

in your heart. Remember 
that as God has forgiven 
you, you are also asked to 
forgive others.

2. Clean out the cob-
webs: After an Examina-
tion of Conscience where 
you ask God to reveal 
any unforgiveness that 
you are holding, it is im-
portant to clean out the 
vestiges of cobwebs that 
may still be lurking in 
the dark corners of your 
heart. This means that 
you should make a point 
of getting to Confession 
during Advent. The Sac-
rament of Reconciliation 
is an important part of 
preparing your heart for 
Jesus; this is because the 
priest acts in the person 
of Christ in helping you 
identify the cobwebs that 
you may not be seeing 
on your own—typically 
those ones that have been 
hanging on for so long 
they no longer get your 
attention.

3. Hang new curtains: 
The room of your heart 
is now ready: unforgive-
ness and cobwebs have 
been cleared out. Now it 
is time to hang new cur-
tains! Many of us fall into 
a rut in our daily lives 
and forget how to live in 
joy. You are preparing for 
Christ’s indwelling and 
He abides best in those 
who have joy in their 
hearts. So, throw out the 
old curtains of fear and 
despair and exhaustion 
and hang new curtains of 

hope and joy and antici-
pation.

4. Get out the fine 
china and set the table: 
Company is on its way! 
We aren’t doubtfully 
thinking that maybe He’s 
going to drop by and thus 
making only superficial 
efforts to get ready. We 
are certain in our belief 
of His arrival and every 
cell in our body joyfully 
shouts, “He’s on His 
way!” This is the time we 
get the fine china out of 
the cupboard—our atti-
tude is one of enthusiastic 
expectation. Our hearts 
pound in anticipation of 
His presence. Our fine 
china goes so well with 
our new curtains!

5. Open the front door: 
Whenever we have com-
pany in our home, af-
ter all the preparation is 
complete, we open our 
front door and wait ex-
pectantly on our couch. 
We can see through the 
glass screen door as our 
company approaches. It 
is a time of quiet for us—
all the work is finished 
and we are ready. So, in 
preparing our hearts for 
Christ this Advent, the 
last step after all the prep 
work is to simply “be.” 
In this state of “be-ing” 
we don’t question how 
time slipped through our 
fingers; we don’t worry if 
there was more we should 
have done. We’ve been 
good and faithful servants 
and are ready for Christ.

Making our preparations
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Sunday Reflection

Czas nadejścia Chrystusa 
nie był wydarzeniem roz-
reklamowanym na całym 
świecie. Wystąpienie Jana 
Chrzciciela dokonało 
się na odległej prowincji 
Imperium. Skromność 
tego wydarzenia daje 
wiele do myślenia. Jan 
był rzeczywiście głosem 
wołającym na pustyni, 
głosem Boga rozlegającym 
się w świecie, w którym 
niewielu chciało słuchać 
Bożych napomnień. Po-
dobnie może być dzisiaj. 
Przyjście Jezusa do mnie 
lub do Ciebie odbywa się 
skromnie, na marginesie 
wielkich wydarzeń. Akurat 
teraz, kiedy czytasz ten ko-
mentarz, Bóg czyta Twoje 
myśli i pragnie dopatrzyć 
się wzruszenia sumienia, 
pragnienia przemiany, 
tęsknoty za Nim. Nikt 
nie odczuwa szczęścia w 
tym, za czym prawdziwe 
wcześniej nie zatęsknił. 
Dlatego Bóg szuka w 
Tobie tęsknoty za naw-
róceniem. Jeśli ją masz, 
On umożliwi ci naprawie-
nie Twojej ścieżki życia. 
Najwyższy bowiem daje 
człowiekowi to, za czym 
on naprawdę tęskni. Mamy 
czas do śmierci, gdyż po 
niej wcale nie będziemy 
inni niż za życia. Jeśli za 
życia tęskniliśmy tylko 
za dobrami materialnymi, 
władzą, wykorzystaniem 
innych, urządzeniem siebie 
w komforcie, po śmierci 
odkryjemy w sobie to 
samo, ale tam już będzie 
za późno na nawrócenie 
i tęsknotę za duchowym 
wzrostem. Pozostaniemy 

wiecznie złaknionymi tego, 
co zostawiliśmy na ziemi, a 
czego w niebie nie będzie. 
Wieczny, dręczący głód, 
nieskończone niezaspoko-
jenie i rozpacz pomyłki, 
której nie da się naprawić. 
Wieczność stanie się 
bezdrożem, prowadzącym 
do coraz większej rozpac-
zy. Czy zdajesz sobie 
sprawę, że właśnie w tym 
momencie, gdy czytasz ten 
komentarz, Bóg przygląda 
się Tobie i doszukuje się 
tęsknoty za nawróceniem? 
Nie otrzymasz łaski nawró-
cenia, jeśli za nią naprawdę 
nie tęsknisz. Nadejście 
Chrystusa będzie wypros-
towaniem moich i twoich 
ścieżek, podniesieniem 
w górę tych, co zapadli 
się w doliny smutku, 
upokorzeniem tych, co swą 
wyniosłością wznieśli się 
jak góry, spoglądając na in-
nych z wysoka, surowym 
wyprostowaniem krętaczy 
i zaleczeniem poranionych 
z ich udręczenia, żalu i nie-
przebaczenia.

Wołanie Jana opowi-
ada tylko o drogach kr-
zywych, wyboistych, 
wyniosłych, zdołowanych. 
Każdy człowiek podąża 
do celu wiecznego, ale 
żaden człowiek nie potrafi 
naprawić swojej drogi 
bez łaski Boga. Łaska 
jest dostępna dla tych, 
którzy okazują skruchę, 
dokonując pokuty. O to 
właśnie chodziło Janowi 
wówczas i dziś o to samo 
chodzi. Chrystus przychod-
zi każdego roku w dniach 
obchodzenia Jego narod-
zin. Mamy przygotować 

dla Niego drogę, aby 
mógł do nas przyjść. 
Przygotować drogę, to 
właśnie wydobyć się z dołu 
rozpaczy, zrezygnować 
z górowania nad innymi, 
zrezygnować z kłamliwego 
krętaczenia, uleczyć 
rany wyboiste w swoim 
sumieniu. Wszystko to 
możliwe jest dzięki skrusze 
i pokucie. Miłosierdzie 
chodzi tylko po ścieżkach 
skruchy, podobnie jak łódź 
płynie tylko po wodzie, 
a ptak tylko wznosi się 
w powietrze, albo samo-
chód tylko jedzie po ulicy. 
Skrucha daje człowiekowi 
nadzieję i wydobywa go z 
rozpaczy oraz zwątpienia, 
uniemożliwia pychę i 
wyniosłość, demaskuje os-
obiste kłamstwa oraz leczy 
żal i złość, jakie gnieżdżą 
się w naszych krzywdach.

Liturgia dziecięca
W każdą pierwszą 

niedzielę miesiąca jest 
liturgia Mszy św. dla dzie-
ci. Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 6-go styc-
znia 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 dzieci, a rodziców dzieci proszę 
o zakupienie lub zrobienie lampionu adwentowego dla 
każdego dziecka, który bedzie nam służył w czasie cel-
ebracji Mszy Roratnich. Następna Msze św. Roratnie 
będą: 14 i 20 grudnia o godz. 7pm. 

 Rorate Masses in Advent

Zatęsknij

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

W dalszym ciągu można 
zaopatrywać się w polskie 
opłatki na stół wigilijny. 
Opłatki święcimy podczas 
każdej Mszy św. adwen-
towej i tak poświęcone 
będzie można przygotować 
na stół wieczerzy wigili-
jnej. Confession

Polish Wafers

Święta i Nowy Rok 2019 – Msze św. po polsku
24 grudnia 2018 r.  „Pasterka” o godz. 9pm

25 grudnia 2018 r. Boże Narodzenie 
Msza św. o godz. 1pm

26 grudnia 2018 Święto św. Szczepana 
Msza św. o godz.12pm

1 Stycznia Nowy Rok 2018
 – Msza św. o godz. 12pm



Collections
Last Sunday’s income 

was: St John’s - £1385.07; 
Votive Candles - £90.10; 
Catholic Papers - £5.40; 
Church Shop - £90.00 
and SCIAF - £30 and 
Poor Mission Collection 
£805.. 

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

Children’s Litugy con-
tinues tooday at 9am 
Mass. Thanks to all who 
help support this impor-
tant work.

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 12th De-
cember - Christmas 
Dance - McDiarmid 
Park.

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

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.

Toys
Our St Vincent De 

Paul Society will be col-
lecting donations of toys 
for needy children to-
day. Your donations will 
be gratefully accepted. 
Please do not wrap the 
toys.

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.

Union of 
Catholic 
Mothers

Tuesday 18th Christ-
mas party night. Meet at 
The George at 6pm

SCIAF monies
On the advice of the 

Diocesan Accountant 
please do not place do-
nations to SCIAF in the 
normal Sunday collec-
tion. If you wish to do-
nate throughout the year 
please send monies to 
SCIAF, 19 Park Circus, 
Glasgow, G3 6BE. As 
usual the official collec-
tion will take place in 
Lent each year.

Carols with 
the Choir

in
St John the Baptist’s Church 

 

Sunday, 9th December 
at 7.30pm   

Tea and coffee in the hall afterwards

Hymns
2nd Sunday 

in Advent
Year C
375

Psalm
700

Gospel 
Acclamation

No 8

718 

804

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 What marvels the Lord worked for us! 
 Indeed we were glad.

Gospel Acclamation 
 Prepare a way for the Lord, 
 make his paths straight, 
 and all mankind shall see 
 the salvation of God.
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Christmas Masses
in St John the Baptist, Perth

4th Sunday of Advent
23d December

6.30pm - Anticipated Holy Mass (22nd)
Sunday 9am, and 11am, 5pm (Polish)

and 6.30pm

Christmas Eve (Monday 24th)

Holy Mass in Polish, 9pm

Holy Mass in English 
12 Midnight 

preceded by carols from 11.30pm

Christmas Day (Tuesday 25th)

Nativity of the Lord
Holy Day of Obigation 
9am - Holy Mass in English
11am - Holy Mass in English 

1pm - Holy Mass in Polish

Feast of St Stephen
(Wednesday 26th)

10am - Holy Mass in English 
12 noon - Holy Mass in Polish

Sunday 30th December

The Holy Family
(Holy Masses as usual)

New Year Holy Masses
Tuesday 1st January

10am - Holy Mass in English
12pm - Holy Mass in Polish

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

The Society of the Divine Saviour – SDS

The Salvatorians

ST JOHN’S RC ACADEMY 
invites you to the

& 
READINGS

19
at

St John the Baptist RC Church 
18-20 Melville St, Perth PH1 5PY

6PM

Perth Action of 
Churches Together

Carol Concert 
in 

St John’s RC Church

7pm, Friday 21st 
December

There will be a 
Collection in aid of 

local charities.


