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Feastday of the Holy Family
Year C

30th 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: Roy 
Mitchell and Jimmy 
Cavin.

Anniversaries: Bernie 
Sweeney, Mary Burke 
and Teresa Lafferty

Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant 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)

My dear Sisters and Brothers in Christ

A body is only as healthy as its individual 
cells, organs and limbs. Likewise, with 
the Church: if we look at the Bride of 

Christ on earth and we see that there is so 
much that is unholy – so much politicking and 
posturing, and sometimes prevarication and 
obfuscation about Our Lord’s clear doctrine 
on Faith and Morals – then we first of all have 
to look at ourselves.  

we are not quite as holy 
as we should be? If that 
is the case, then we can 

If the Body of Christ on 
earth is not as healthy as 
we might hope, is it that 

Peace and Salvation
certainly do something to 
address and remedy the 
malaise. When we come 
to that part in the Creed 
when we profess our be-
lief in a Catholic Church 
which is holy, let us say 
that with great convic-
tion, trusting in the inter-
cession of Our Blessed 
Mother and the saints to 
make us holy like them. 

After such a tumultu-

ous year, let us pray too 
that 2019 will be a year 
in which the Christ Child 
brings peace and salva-
tion.

Wishing you and your                                                                       
loved ones a blessed 
Christmas and a year full 
of grace in 2019

Canon Mulholland

Children’s 
Liturgy

Children’s Liturgy will 
take a break until Sunday 
13th January. Thanks to 
all who help support this 
important work.

Lunch Club
Our Lunch Club will 

take a break until Mon-
day 7th January - we 
wish all our regulars and 
our volunteers a very 
Happy Christmas and a 
Good New Year.

Union of 
Catholic 
Mothers

We wish all members 
a very Happy New Year-
and look forward to see-
ing everyone on Tuesday 
8th January.

New Rota
The new rota for  Read-

ers and Extraordinary 
Ministers of the Holy 
Eucharist is now avail-
able from the sacristy. Collections

Last Sunday’s in-
come was: St. John’s 
- £1643.62; Votives:            
Candles - £109.76 and 
Catholic Papers - £3.40.

Thank you also for the 
Christmas Collection - 
£2843.75

Papal Award
At 7pm, on Monday 

7th January, His Lord-
ship Dr Robson will 
bestow the Papal award 
Pro Ecclesia et Ponti-
fice (for service to the 
Church and to the Pope) 
to Miss Susan Cas-
sidy during a service of 
Evening Prayer. 

All are invited to both 
to the Epiphany-tide 
Evening Prayer and the 
function in the hall after-
wards. We offer our con-
gratulations to Susan on 
this Papal Award.

NEW YEAR 
SERVICES

IN 
ST JOHN THE BAPTIST, PERTH

Tuesday 1st January

10am - Holy Mass in English
12pm - Holy Mass in Polish
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Sunday Reflection

Pierwszym i 
n a j w a ż n i e j s z y m 
środowiskiem, w 
którym spotykamy 
świadków i uczymy się 
składania świadectwa, 
jest nasza rodzina. 
Im lepiej członkowie 
rodziny znają wartość 
świadectwa, tym większa 
ich odpowiedzialność za 
postawę w domu. Dotyczy 
to zarówno wzajemnych 
odniesień małżonków, jak 
i odniesień wychowawc-
zych rodziców do dzieci. 
Tajemnica wychowania 
jest oparta na świadectwie. 
Słowa mamy i taty niewiele 
znaczą, gdy nie mają pokry-
cia w ich postawie. Postawa 
zaś nie wymaga żadnych 
komentarzy i przelewa się 
w serca, podświadomość i 
świadomość dzieci.

Dziś Kościół wspomina 
rodzinę, w której wszy-
scy byli na najwyższym 
poziomie i ich wzajemne 
odniesienia są przykładem 
do naśladowania. Wsparci 
wielką łaską zbudowali 
rodzinę, która na całe wieki 
jest świadkiem rodzinnej 
miłości, szczęścia, zawier-
zenia. Syn Boga chciał mieć 
rodzinę, aby ją uświęcić. 
Chciał to najważniejsze 
środowisko świadectwa 
ustawić w centrum życia 
Kościoła. To nam po-
zwala odkrywać rodzinny 
wymiar Ewangelii. Dziś 
dziękujemy Bogu za nasze 
rodziny, pytając, w jakiej 
mierze są one środowiskiem 
świadectwa miłości wza-
jemnej. Każda rodzina 
powinna być podobna do 
Rodziny z Nazaretu!  Dzi-
siaj rodzina boryka się z 
wieloma zagrożeniami, 
które wypływają z kon-
sumpcjonizmu i życia 
w przyjemności. Taki 
styl życia wpływa ni-

estety na ogólną kondycję 
każdej rodziny. Warto 
więc zwrócić uwagę na-
jpierw na te zagrożenia, 
aby później skutecznie im 
przeciwdziałać. Oto one: 1. 
Coraz częściej członkowie 
rodziny nie mają dla sie-
bie czasu. W ten sposób 
stopniowo oddalają się od 
siebie.

2. Wiele współczesnych 
rodzin nieudolnie spędza 
wolny czas. Najczęściej 
sprowadza się to do 
oglądania telewizji czy 
chodzenia po sklepach. 
3. Zanik tradycji rodzin-
nych i religijnych to kole-
jne niepokojące zjawisko. 
Ustanie tradycji śpiewania 
kolęd, biesiadowania, 
brak wspólnej modlitwy 
oddalają współczesną 
rodzinę od ideału Rodziny 
z Nazaretu. 4. Nastawienie 
konsumpcyjne przynosi fa-
talne skutki, bowiem zmie-
nia się hierarchia wartości, 
w której Bóg nie znajduje 
się na pierwszym miejscu. 
5. Samotność, która przeni-
ka życie coraz większej lic-
zby ojców, matek i dzieci, 
sprawia, że rodzina nie 
staje się środowiskiem bez-
piecznym. 6. Istotny jest 
także brak przygotowania 
do małżeństwa i założenia 
rodziny, a w konsekwencji 
brak wzorców dla budow-
ania trwałych związków. 
Można wymieniać jeszcze 
wiele innych zagrożeń, 
które niosą ze sobą nie-
obliczalne skutki w ob-
szarze wychowania oraz 
religijności rodziców i dzie-
ci. Dlatego też dzisiejsze 
święto, które w szczególny 
sposób afirmuje domowy 
Kościół, powinno wszyst-
kich zmotywować do re-
fleksji nad prawidłowym 
modelem rodziny. Warto 
więc przyglądnąć się 

Rodzinie z Nazaretu, 
będącej najlepszym 
wzorcem budowania więzi 
rodzinnych. Przyglądając 
się Świętej Rodzinie, nie 
można także nie zauważyć, 
że jest to rodzina rozmod-
lona. Otwarcie się na głos 
Boga było możliwe dzięki 
temu, że Maryja i Józef 
trwali na modlitwie. To 
przecież podczas modlitwy 
Józef był motywowany do 
podjęcia woli Bożej. To 
pod wpływem modlitwy 
usłyszał słowa przestrogi i 
uciekł do Egiptu. Nie trze-
ba także udowadniać, że 
Maryja była kobietą mod-
litwy. To Ona wyśpiewała 
piękną modlitwę Magnifi-
cat. Święta Rodzina jest 
więc dla współczesnego 
domowego Kościoła 
przykładem wspólnoty, 
która swoją trwałość 
zawdzięcza modlitwie i 
wsłuchaniu się w słowa 
Boga. Trzeba w tym mie-
jscu wspomnieć o jeszcze 
jednym ważnym rysie 
Rodziny z Nazaretu. Trady-
cja przekazała nam isto-
tne przesłanie: św. Józef i 
Maryja byli ludźmi pracy 
i służby. Pracowitość pełna 
poświęcenia leży u pod-
staw wzrostu szczęśliwej 
rodziny. Bez tej cnoty 
staje się ona wspólnotą 
egoistów, którzy nie liczą 
się z potrzebami dru-
giego człowieka. Niech 
Bóg błogosławi szczęście 
wszystkich rodzin naszej 
parafii. Oby czas Bożego 
Narodzenie był okre-
sem wzmacniania więzi 
rodzinnych i budowania 
domowego Kościoła na 
wzór Rodziny z Nazaretu. 
Jest to zadanie każdego 
człowieka, który przez 
rodzinę i w rodzinie ma się 
zbliżać do Boga. 

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!

Children’s Liturgy

Odnowienie 
przyrzeczeń i 
błogosławieństwo 
małżonków

W niedzielę św. Rodz-
iny 30 grudnia 2018 w 
naszej polskiej wspólnocie 
Szanowni Małżonkowie 
odnowią swoje przyrzec-
zenia małżeńskie i przez 
wstawiennictwo Świętej 
Rodziny z Nazaretu 
udzielę wszystkim parom 
małżeńskim obecnym na 
Eucharystii specjalnego 
błogosławieństwa na Nowy 
2019 Rok. Dlatego już dzi-
siaj zapraszam do udziału 
we Mszy św. w tym dniu 
wszystkie dostojne pary 
małżeńskie. 

A blessing for newly 
married couples

Nowy Rok 2019  – 
Msz św. po polsku

1 Stycznia 
Nowy Rok 2019 

– Msza św. o godz. 
12pm

Duszpasterskie 
odwiedziny – 
„Kolęda”

Jest już możliwość 
zaproszenia kapłana 
z tradycyjną „Wizytą 
Kolędową”, by poświęcić 
mieszkanie na Nowy 2019 
Rok. Przygotowując się do 
wizyty postarajmy się o stół 
nakryty białym obrusem, 
na stole umieśćmy Pismo 
św. (jeśli takowe posi-
adamy), krzyż i świece. 
Wodę święconą kapłan pr-
zyniesie ze sobą. Wszelkie 
zgłoszenia już teraz można 
robić dzwoniąc do ks. 
Bogdana na nr parafialny 
01738 564182. 

House Blessings

Uroczystość 
Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi

Pierwszy dzień Nowego 
Roku to ósmy dzień od 
Narodzenia Jezusa. Według  
prawa żydowskiego każdy 
chłopiec miał być tego 
dnia obrzezany. W oktawę 
Bożego Narodzenia, 
dziękując Bogu za przyjście 
na świat Chrystusa, Kościół 
obchodzi Uroczystość 
Maryi jako Matki Bożej, 
przez którą spełniły się obi-
etnice dane całej ludzkości, 
związane z tajemnicą 
Odkupienia. Tego dnia z 
wszystkich przymiotów 
Maryi czcimy szczegól-
nie Jej macierzyństwo. 
Dziękujemy Jej także za 
to, że swą macierzyńską 
opieką otacza cały Lud 
Boży. Poświęcenie Mar-
yi już pierwszego dnia 
rozpoczynającego się roku 
ma także inne znaczenie. 
Matka Jezusa zostaje uka-
zana ludziom jako naj-
doskonalsze stworzenie, 
a zarazem jako pierwsza 
z tych, którzy skorzystali 
z darów Chrystusa. Prag-
nienie zaakcentowania 
specjalnego wspomnie-
nia Matki Bożej zrodziło 
się już w starożytności 
chrześcijańskiej. Kościół 
zachodni już w VII wieku 
wyznaczył w tym celu 
dzień 1 stycznia. Święta 
Boża Rodzicielko – módl 
się za nami!

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę istnie-
je możliwość skorzystania 
z Sakramentu Spowiedzi od 
godz. 4:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spowiedzi i 
do pełnego uczestnictwa 
we Mszy św. Msza św. w 
każdą niedzielę o godz. 
5pm. 
Confession and Sunday Mass

Mary, Mother of God

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgicznym 
wspominać będziemy:
W poniedziałek 
– św. Sylwestra I, papieża.
We wtorek 
– Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi.
W środę 
– Wspomnienie Świętych 
Bazylego Wielkiego i 
Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupów i doktorów 
Kościoła

Feastdays

Najważniejsze 
środowisko świadków


