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Christ the King
Year C, 

24th November 2019

Teas after the 
11am Mass 
on Sunday

and 10am Mass
on Tuesdays

 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
& following 10am Mass

on Saturdays

 4pm (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 Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

My dear 
sisters and 
brothers 
in Christ

How many times in 
your life have you been 
caught off guard? You 
know — that funny 
feeling that something 
is not quite right, one 
not unlike waking up 
after a deep sleep and 
not remembering where 
you are, or suddenly 
realising that you’ve 
missed an important 
appointment. 

I’d be willing to 
speculate that all of us 
have experienced that 
sort of feeling at one 
time or another. We get 
busy, we are easily dis-
tracted, and as a result, 
we sometimes fail to 
pay attention. Mistakes 
happen, things go un-
done, we scratch our 
heads, reschedule our 
appointments, and life 
goes on.

Jesus, however, is 
talking about some-
thing entirely different. 
Yes, it’s bad to miss 
your appointment with 
the dentist but that is 
no comparison to miss-
ing Jesus. Surely, we 
wouldn’t be caught 
off guard when Jesus 
comes! Would we?

Well, let me ask you 
another question. Have 
you been in a super-
market anytime since 
Halloween?  It really is 
easy to miss out on Je-
sus in our commercial 
“deck the halls” culture. 
Yes, it’s Advent once 
again, but the Christ-

mas merchandise has 
been on the shelves for 
almost a month.  How 
can a tiny little baby 
compete with the latest 
PS4 and Wii offerings? 
By the time the star 
rises in the east and the 
shepherds head to the 
manger, the Valentine’s 
chocolates will appear 
in pink perfection with 
the Easter bunny lurk-
ing in the stock room.

It’s difficult to wait, 
to be on guard, to be 
watching for God to 
come again as a tiny 
baby boy, when the 
bright displays of dis-
counted merchandise 
wink and beckon at 
every turn. 

Several people I 
know already have the 
Christmas CDs down-
loaded onto their iPods. 
The street lights are up 
in Perth, and there’s 
heavy pressure at every 
turn to skip those bor-
ing Advent hymns and 
get on to the good stuff 
— angels and shep-
herds and wise guys, oh 
my!

Our culture has sadly 
filled this beautiful an-
ticipatory season of 
hopeful waiting with 
merry clang of silver 
bells and the lightening 
of one’s wallet. What 
happened to waiting, 
and watching, and hop-
ing? Why must we fill 
every spare minute 
with a party or decorat-
ing or shopping until 
we drop in exhaustion 
on the sofa too tired to 
even look for the televi-
sion remote?

We know the answer, 

I think. It has some-
thing to do with our 
human brokenness and 
need for immediate 
gratification or some-
thing remotely like it. 
If we can just distract 
ourselves long enough 
with the newest and lat-
est toys, then we might 
be able to forget the 
pain and suffering, the 
longing and hurt that 
permeates this and eve-
ry age. We forget that 
as beloved children of 
God, we have no reason 
to walk around with our 
shoulders slumped and 
our heads down and 
EVERY reason to be 
excited by the message 
of Advent.

Jesus reminds us 
that when we see these 
things, we need not be 
afraid. We don’t have 
to work ourselves into 
a frenzy of shopping 
and hanging lights and 
making our lists. No, 
we are free to stand up 
and raise our heads! 
We have reason to be 
excited. Our salvation 
does indeed draw near. 
The reign of Christ is 
already coming, and 
we are part of the party.  
There’s no reason to be 
caught off guard. 

Take a deep breath. 
Enjoy this Advent sea-
son as a reminder that 
the day is surely com-
ing when Jesus will 
make all things new, 
all things right, and all 
things forever his.  Our 
redemption draws near.  
Pay attention! This is 
very good news.

Canon Mulholland

 1st Sunday of Advent
YEAR A

1st December 2019
ADVENT HYMN

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

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

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
 
    Doug Chaplin
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Godzina powstania ze 
snu to czas przebudzenia 
z iluzji, w jakich tkwimy. 
Świat wydaje się wieczny, 
nic nam nie grozi. Kto 
myśli o śmierci? Każdy 
myśli, że nie jego to spot-
ka w najbliższym czasie, 
a jeśli kiedyś nadejdzie 
śmierć, to ów czas wydaje 
się na tyle odległy, że w 
ogóle się o nim nie myśli. 
Tymczasem dwóch może 
być na polu i jeden wzięty, 
a drugi zostawiony. W tym 
samym momencie, w tym 
samym miejscu. 26 grud-
nia 2004 roku, o godzinie 
10.11 w Khan Lak, czeska 
modelka Petra Nemcowa 
została zalana falami 
tsunami. Uchwyciła się 
drzewa palmowego i nie 
puściła. Jej przyjaciel, fo-
tograf Simon Atlee, puścił 
się gałęzi i już go nigdy 
nie zobaczyła. Godzinę 
później Michael Mangal, 
na wyspie Pilow Panja, 
ocalał jako jedyny z jej 
517 mieszkańców. Gdy 
fala się cofnęła, na pi-
asku znalazł przemoczoną 
Biblię i modlił się z niej 
rozpaczliwie. Za dni 
Noego zapewne było 
podobnie, ale nie było 
wtedy dokumentujących 
mediów, więc tylko 
wiemy, że ocalał ten, 

kto uwierzył Bożemu 
słowu i wybudował 
arkę. Nie trzeba szukać 
archeologicznych relik-
tów jego arki na Ara-
racie, trzeba budować 
nową. Tego pamiętnego 
roku zginęło 300 tysięcy 
ludzi. Był akurat dzień 
Bożego Narodzenia, gdy 
podziemne trzęsienie 
ziemi wzbudziło 
kilkumetrową falę, która 
zmiotła tak wiele istnień 
ludzkich. Cokolwiek się 
stanie, bądź gotowy na 
przejście z tego świata 
ciemności do światła. 
Odrzuć uczynki mroku, 
odrzuć hulanki, pijatyki, 
rozpustę, wyuzdanie, 
kłótnie i zazdrość. Przy-
oblecz się w Tego, który 
pokonał twoją śmierć 
swoją śmiercią. Arka 
Noego jest symbolem 
ludzkiej postawy niez-
gody na fale nieprawości 
i demoralizacji. Bóg kazał 
Noemu uczynić ów okręt 
według ścisłych wymi-
arów, co symbolizuje 
życie według przykazań. 
Nie da się swojego życia 
duchowego budować „na 
oko”. Biblia wspomina, 
że Noe wykonał swoją 
arkę z drzewa gofer. 
Tłumacze uważają, że to 
gatunek cyprysu, ale jest 

to drzewo wyjątkowe, 
tylko raz wspomniane w 
Biblii. Takim drzewem 
jest krzyż Chrystusa. 
Trzeba się go trzymać z 
całych sił, bo spienione 
fale wyuzdania są silne. 
Wezwanie do czuwania, 
które wypowiada Je-
zus, bywa zestawiane w 
Nowym Testamencie z 
wytrwaniem w modlitwie. 
Jezus w Ogrodzie Oli-
wnym, budząc uczniów, 
namawia ich do czuwania 
w modlitwie. Chwilę 
potem pojawia się Judasz, 
w którego wstąpił szatan, 
i uczniowie tracą z oczu 
swojego Rabbiego. Paweł 
w Liście do Kolosan nazy-
wa modlitwę wprost czu-
waniem. Ale już w Liście 
do Tesaloniczan czu-
wanie oznacza trzeźwy 
styl życia, bez pijaństwa, 
które kojarzono również 
z życiem rozpustnym. 
Wreszcie święty Piotr 
wzywa do czuwania przed 
diabłem, który jak lew 
krąży, szukając żeru. To 
nie Bóg czyha na naszą 
śmierć, ale szatan. Pragnie 
on bowiem zaskoczyć nas 
zagładą w takim momen-
cie, w którym jesteśmy 
najbardziej oddaleni od 
Jezusa. Śmierć w tak-
iej chwili byłaby czymś 
gorszym niż najgorsze 
nieszczęście na ziemi. 

Buduj arkę                                                                                                                                             

Liturgia dziecięca
Zapraszam wszyst-

kie dzieci na ich Msze św. 
połączone z liturgią dla 
dzieci w każdą pierwszą 
niedzielę miesiąca. 
Najbliższa Msza św. dla 
dzieci będzie 5 stycznia 
2020 r. o godz. 5pm. 
Zapraszamy!

Spowiedź 
przedświąteczna

Zapraszam do udziału w 
spowiedzi przedświątecznej 
w piątek 20 grudnia od 
godz. 6pm. Proszę byśmy 
zaplanowali sobie ten 
czas na skorzystanie z 

przygotowanej wieczerzy 
wigilijnej, łamania się 
opłatkiem czy zapalonej 
choinki. To wszystko jest 
tylko 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 ob-
ficiej rozlała się łaska…”. 
Nie zapomnijmy zatem 
o tym najważniejszym 
spotkaniu z Chrystusem 
przebaczającym by 
następnie móc się Nim 
cieszyć i radować w czasie 
Świąt.

Święta i Nowy Rok 2020 
Msze św. po polsku

Parafia 
św. Jana Chrzciciela 

w Perth:

24 grudnia 2019r. 
“Pasterka” o godz. 9pm

25 grudnia 2019r. 
Boże Narodzenie 

Msza św. o godz. 2pm

26 grudnia 2019r. 
– Święto św. Szczepana 
Msza św. o godz. 2pm

1 stycznia Nowy Rok 2020r.
Msza św. o godz. 2pm 

Parafia św. Józefa 
w Dundee:

24 grudnia 2019r. 
“Pasterka” o godz. 12am

25 grudnia 2019r. 
Boże Narodzenie 

Msza św. o godz. 12pm

26 grudnia 2019r. 
Święto św. Szczepana 

Msza św. o godz. 12pm

1 Stycznia Nowy Rok 2020r.
Msza św. o godz. 12pm

Msza „Roratnia” w 
Adwencie

Zapraszam na polską 
Mszę św. „Roratnią” w 
każdą środę zbliżającego 
się Adwentu. W sposób 
szczególny zapraszam 
wszystkie dzieci, a Rod-
ziców dzieci proszę o 
zakupienie lub zrobienie 
lampionu adwentowego 
dla każdego dziecka, który 
będzie nam służył w czasie 
celebracji Mszy Roratnich. 
Do udziału zobowiązane 
są wszystkie dzieci z grupy 
p ie rwszo-komuni jne j . 
Msze św. Roratnie będą: 
4, 11 i 18 grudnia o godz. 
7pm.  

Opłatki na stół 
wigilijny

Łamanie się opłatkiem na 
początku wieczerzy wigili-
jnej jest pięknym i wymow-
nym zwyczajem religijnym, 
jaki zachowujemy my Po-
lacy w naszej Ojczyźnie i 
poza jej granicami 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 już dostępne 
i można je nabywać. Ich 
poświęcenie odbywa się 
podczas każdej Mszy św. 
Adwentowej począwszy od 
pierwszej aż do czwartej 
niedzieli adwentu.

 

Kiermasz 
Bożonarodzeniowy

Zuchy i Harcerze 
ZHP Perth serdecznie 
zapraszają na kiermasz 
Bożonarodzeniowy w 
niedzielę 8 grudnia po 
Mszy św. o godz. 5pm. Do 
nabycia będą świąteczne 
stroiki, kartki, ozdoby ch-
oinkowe, pyszne wypieki i 
wiele, wiele innych rzeczy. 
Kiermasz będzie w przed-
sionku kościoła. Zaprasza-
my!

tego ważnego sakramentu, 
który pozwoli nam godnie 
i owocnie przygotować się 
na zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia i 
przyjęcie Bożej dzieciny do 
swojego serca. Pamiętajmy, 
że nie ma świętowania 
jeśli wpierw nie przygotu-
jemy serca dla tego, który 
ma się w naszym sercu 
narodzić. Bóg nie chce być 
w stajni grzechu, bo grzech 
jest zawsze odrzucenie 
Boga tak jak odrzucili Go 
jemu współcześni. Zatem 
świętowanie Świąt bez 
Boga jest czymś fikcyjnym 
i jednocześnie wielkim nie-
porozumieniem pomimo 
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Collections
Last Sunday’s collec-

tion - £1392.46. Thank 
you for your generosity.

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy 

takes place at our 9am on 
Sundays.

Holy Hour
On Tuesdays, there 

will be Exposition of the 
Blessed Sacrament from 
6-7pm, during which 
there will be an oppor-
tunity for Confessions. 
Mass will follow at 7pm.

Italian 
Association
Tuesday 10th December  
Dinner Dance to be held 
in McDiarmid Park - 
£30. 6.30pm for 7pm.

Italian Classes 
- for learners of all stages 
at 4.15pm in the Small 
Hall on Saturdays.

Lunch club
Lunch Club continues 

on Mondays from 12-
1pm. Soup and a roll - 
with tea or coffee - £2.50 
- all welcome.

Union of 
Catholic 
Mothers

Tuesday 3rd Decem-
ber, Guest Speaker Fr 
Michael Carrie will be 
talking on Advent.

Members are reminded 
about going to Craigie & 
Moncrieffe, Tuesday 3rd, 
starting at 2pm, for Perth 
Rock Choir.

Parish
Shop

Open after Mass 
on Sunday

Christmas Cards, 
Calendars
 and Gifts

are available

Borrow from our 
extensive

collection
available in 

the Church Hall

Keeping 
Christmas

At Our Lady of Lourdes 
Church, Struan Road, 
Perth - Concert on Thurs-
day 5th December 2019 at 
7pm. All welcome to come 
and join us with tea and 
coffee to be served after 
the performance. A bucket 
collection will be taken at 
the end of the show for 
Parish funds.

Poor Mission 
Collection today

Today’s second collec-
tion, for the Poor Mission 
Fund, supports those par-
ishes within our Diocese 
that struggle financially.

PACT 
Carol Service

Churches Together 
Choir, led by Michael El-
lacott, will perform at the 
PACT Carol Service on 
Friday 20th December and 
has 3 rehearsals. The first 
will be on Thursday 5th 
December at 7.30pm and 
the other two on Sunday 
afternoons 8th and 15th 
December at 2pm – all 
at St Matthew’s Church. 
All are welcome to come 
along.

Papers
Catholic papers are 

available in the church 
porch - please take cop-
ies and share them.

Dunkeld News
The December edition 

of Bishop Stephen’s Dioc-
esan Newsletter is avail-
able in the parish next 
weekend - please take a 
copy (FREE).

Justice 
and Peace
Since rights and the resulting duties fol-
low naturally from human interaction, it 
is easy to forget that they are the fruit of a 
commonly held sense of justice built pri-
marily upon solidarity among the mem-
bers of society, and hence valid at all times 
and for all peoples. 

Pope Benedict XVI, Address to the 
General Assembly of the United Nations, 

18 April 2008 

Hustings Meeting
PACT have arranged a Hustings Meeting will 

will take place on Monday 2nd December, 7-8pm, 
for Perth and North Perthshire Constituency, in  St 
Matthew’s Church, Tay Street. This is your chance 
to hear the candidates and ask questions. You are in-
vited to submit questions beforehand – by 6.45pm 

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of the 
souls of those who have 
died recently and for all 
whose anniversaries occur 
about this time.
Recently dead: 
Iain McLeod, May 
Brookes and Alex Ma-
cLennan
Anniversaries: 
Denise and Adele 
McLoughlin, James Dick-
son, David Sime, Albert 
Brookes, Sheila Clark, Ian 
Goodison, Mary Millar, 
and Iain Millar.
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

Anthony Horan, Director of the Catholic Parlia-
mentary Office, has sent this for our information:

Selected Voting Record of Pete Wishart

SUBJECT    VOTE
To legalise same-sex marriage 
in Northern Ireland. (Northern 
Ireland (Executive Formation) 
Bill) July 2019

To allow for abortion up to 
28 weeks in Northern Ireland. 
(Northern Ireland (Executive 
Formation) Bill) July 2019

Decriminalise abortion. Clearing 
the way for abortion on demand, 
for any reason, up to birth. 
(Abortion Bill) October 2018

To legalise assisted suicide 
(Assisted Dying (No 2) Bill). 
September 2015

FOR

FOR

ABSTAINED

ABSTAINED

Key to terms:
ABSTAINED: The MP decided not to vote on the matter. 
NOT PRESENT: The MP was not present for the vote. 

Pastoral letter from the Bishops’ 
Conference of Scotland 

This General Election presents us with an op-
portunity to elect an individual representative who 
reflects as closely as possible our beliefs, including 
our belief in the inherent dignity and value of every 
human being. If you did not pick up a copy on the 
issues raised in the Bishops’ Conference of Scotland 
Pastoral Letter on the General Election 2019 you 
can do so in the porch.

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 I rejoiced when I heard them say: 
 ‘Let us go to God’s house.’

Gospel Acclamation 
 Let us see, O Lord, your mercy 
 and show us your saving help.
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St John the Baptist RC Church, Melville Street, Perth

Carols with the Choir
7.30pm, Sunday 8th December

A Holy Pause
6pm, Tuesdays in Advent
3rd, 10th and 17th December

All are welcome 
– Come and rest

6pm
Adoration of 
the Blessed Sacrament

6pm-6.30pm
Confessions

7pm, Candlelit Rorate Mass

DUNKELD DIOCESAN CENTRE, 
24-28 LAWSIDE ROAD, DUNDEE, DD3 6XY

Concluding series of talks 
in the Echoes series

Supporting Catechists 
and Teachers and all who wish 

to deepen their faith

Mondays at 7pm 
2nd December,
9th December 

and 16th December

Presented by 
Mary O’Duffin

The Society of St Vincent de Paul (SVdP) 
request new toys & books 

for families that need a helping hand this Christmas. 

A box is available at the back of the church 
- this weekend and next. 

No need to wrap. 
Please be generous. Thank you.


