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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

The Church understands 
the Communion Proces-
sion, in fact every proces-
sion in liturgy, as a sign 
of the pilgrim Church, the 
body of those who believe 
in Christ, on their way to 
the Heavenly Jerusalem. 
All our lives we who be-
lieve in Christ are mov-
ing in time toward that 
moment when we will be 
taken by death from this 
world and enter into the 
joy of the Lord in the eter-
nal Kingdom he has pre-
pared for us.

The liturgical assembly 
of the baptized that comes 
together for the celebration 
of the Sacred Eucharist is a 
witness to, a manifestation 
of, the pilgrim Church. 
When we move in pro-
cession, particularly the 
procession to receive the 
body and blood of Christ 
in Communion, we are a 

sign, a symbol of that pil-
grim Church ‘on the way.’ 
For some, however, the ex-
perience of the Commun-
ion Procession is far more 
prosaic, analogous perhaps 
to standing in line in the 
supermarket or ATM. A 
perception such as this is 
a dreadfully inaccurate and 
impoverished understand-
ing of what is a significant 
religious action.

The Communion Pro-
cession is an action of the 
Body of Christ. At Christ’s 
invitation, extended by the 
priest acting in Christ’s 
person: Blessed are those 
called to the supper of the 
Lamb, the members of the 
community move forward 
to share in the sacred meal, 
to receive the body and 
blood of Christ which is 
the sign and the source of 
their unity. In fact, each 
time we move forward to-
gether to receive the holy 
body and blood of the 
Lord, we join the countless 
ranks of all the baptized 
who have gone before us, 

our loved ones, the can-
onized and uncanonized 
saints down through the 
ages, who at their time in 
history formed a part of 
this mighty stream of be-
lievers. 

It is difficult for some 
of us to embrace this em-
phasis on Mass as the ac-
tion of a community rather 
than an individual act of 
my own faith and piety, 
but it is important that we 
make every effort to do so. 
Christ himself at the Last 
Supper pleaded with his 
Father: Holy Father, keep 
those you have given me 
true to your name, so that 
they may be one like us ... 
Father may they be one in 
us, as you are in me and I 
am in you ... Jn. 17: 11; 21. 
Baptism has joined us to 
Christ and to one another 
as the vine and its branch-
es. The life of Christ, the 
Holy Spirit, animates each 
of us individually, and 
all of us corporately and 
guides us together in our 
efforts to become one in 
Christ.

The fact that the Com-
munion Procession is a 
profoundly religious ac-
tion tells us something 
about the way in which 
we should participate in 
this procession. We are 
the Body of Christ, mov-
ing forward to receive the 
Christ who makes us one 
with himself and with one 
another. Our procession 
should move with dignity; 
our bearing should be that 

of those who know they 
have been redeemed by 
Christ and are coming to 
receive their God! 

Those who receive 
Communion may receive 
either in the hand or on 
the tongue. If Commun-
ion is received in the hand, 
the hands should first 
of all be clean. If one is 
right-handed the left hand 
should rest upon the right. 
The host will then be laid 
in the palm of the left hand 
and then taken by the right 
hand to the mouth. If one 
is left-handed this is re-
versed. It is not appropri-
ate to reach out with the 
fingers and take the host 
from the person distribut-
ing.

The person distributing 
Communion says audibly 
to each person approach-
ing, ‘The Body of Christ’. 
It is a proclamation which 
calls for a response of faith 
on the part of the one who 
receives. The communi-
cant should audibly re-
spond ‘Amen,’ indicating 
by that response his or her 
belief that this small wafer 
of bread, the wine in this 
chalice are in reality the 
body and blood of Christ 
the Lord. 

When one receives from 
the chalice, the same proc-
lamation is made by the 
person distributing Com-
munion and the Com-
municant again responds 
‘Amen.’ It should be noted 
that it is never permissible 

for a person to dip the host 
he or she has received into 
the chalice. If, for some 
reason, the communicant 
is not able or willing to 
drink from the cup then 
that person should receive 
only under the form of 
bread.

It seems appropriate to 
conclude this reflection on 
the Communion Proces-
sion and the reception of 
Communion with a quota-
tion from the Catechism of 
the Catholic Church:

In Baptism we have 
been called to form but 
one body. The Eucharist 
fulfils this call: ‘The cup of 
blessing which we bless, is 
it not a participation in the 
blood of Christ? The bread 
which we break, is it not a 
participation in the body 
of Christ? Because there 
is one bread, we who are 
many are one body, for we 
all partake of the one bread 
(1 Cor 10:16, 17):

If you are the body and 
members of Christ, then it 
is your sacrament that is 
placed on the table of the 
Lord; it is your sacrament 
that you receive. To that 
which you are you respond 
‘Amen’ (‘yes,’ it is true!’) 
and by responding to it 
you assent to it. For you 
hear the words, ‘the Body 
of Christ and respond 
‘Amen.’ Be then a member 
of the Body of Christ that 
your Amen may be true. 
(St. Augustine)

‘CCC n.1396) 

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 I rejoiced when I heard them say: 
 ‘Let us go to God’s house.’
Gospel Acclamation 
 Blessings on him who comes 
 in the name of the Lord! 
 Blessings on the coming kingdom 
 of our father David!

The Reception of Holy Communion at Mass
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Król jest władcą nie 
tylko na tronie, ale i na 
krzyżu. Kiedy prow-
adzono na szafot Lud-
wika XVI, nie mógł już 
nikogo ułaskawić, choć 
wypowiedział słowa 
przebaczenia: „Umieram 
niewinny wszystkich 
zbrodni, które mi zarzu-
cano. Wybaczam spraw-
com mej śmierci i proszę 
Boga, by krew, którą 
rozlejecie, nie spadła 
nigdy na Francję”. Bębny 
zagłuszyły jego słowa. 
Jezus Chrystus, wisząc 
na krzyżu, dokonuje 
uniwersalnej amnestii 
ludzkości. Owszem, 
nie każdy o tym wie i 
nie każdy zechce z niej 
skorzystać. Pierwszym 
jej odbiorcą był zwykły 
kryminalista, który błagał 
o raj, mimo że nie tylko 
jego życie było piekłem, 
ale zapewne i innym raju 
nie stworzył. Być może 
był to jedynie złoczyńca, 
człowiek, który potrafił 
tylko czynić zło. Być 
może owi umierający 
łotrzykowie to, jak chce 
Józef Flawiusz, czyli bun-
townicy. Ważne jest, że 
Jezus Chrystus daje niebo, 
a nie tylko małą szansę na 
niebo, nawet najgorszemu 

człowiekowi na ziemi 
i tylko dlatego, że o to 
poprosił ze skruchą. 
Prawdziwy król może 
wszystko i wszędzie. 
Jeśli to byli buntownicy, 
którzy nie zgadzali się na 
niesprawiedliwy porządek 
świata, to personifikowali 
każdego, kto czuje bunt 
wobec ucisku, jaki ludzie 
gotują sobie w imię 
postępu, wiedzy, polityki 
i bogactwa. Zrównanie 
Syna Bożego z nikczem-
nikami stało się łaską 
wyniesienia wszystkich 
nikczemników wszyst-
kich czasów do wyżyn 
synostwa Bożego. Nie 
jest to bynajmniej akcep-
tacja ludzkiej podłości, 
lecz droga na wydoby-
cie się wreszcie z niej ku 
niewyobrażalnemu pozi-
omowi istnienia. Żadna 
przepaść nie jest w stanie 
porównać się z tą, jaką 
przekroczył w tamtej 
godzinie krzyża ów łotr, 
przedostając się w jednej 
chwili do raju z piekła 
swego ukrzyżowania. 
I nie jest to jedynie 
wzruszająca historia z 
przeszłości, gdyż każdy 
z nas jest nikczemni-
kiem i każdy z nas um-
iera na krzyżu, mniej lub 

bardziej odczuwalnym. 
Nikt z nas przecież nie 
jest wyjątkiem, którego 
ominął grzech pierworod-
ny. Jednocześnie ten 
fragment Ewangelii jest 
doskonałą ikoną sakra-
mentu pojednania, bo 
jest to również sakra-
ment pogodzenia się nie 
tylko z Bogiem, ale i z 
konsekwencjami swych 
win, sakrament rezyg-
nacji z buntu przeciw 
Bogu. Łotr zwraca się do 
Jezusa o pamięć o nim, 
jakby prosił o rozgrzesze-
nie. Zgadza się na krzyż, 
gdyż jego winy są już 
jawne. Odwaga istnienia 
jest odwagą do przyjęcia 
śmierci. Możemy pozbyć 
się lęku przed śmiercią, 
ale nie możemy pozbyć 
się udręki. Toteż jeśli 
ktoś czyta teraz ten tekst 
i jest w skrajnej rozpaczy 
oraz pewien tylko swej 
śmierci i potępienia, bo 
nie widzi w sobie nic 
godnego miłości, i jeśli 
już od siedemnastu lat 
kona na swym krzyżu i 
jeszcze nie poprosił Je-
zusa o raj, to niech to 
uczyni. Niech uklęknie 
przy konfesjonale, jakby 
zawisł na krzyżu łotra, 
i tam wszystko z siebie 
wydobędzie, co ukrywa 
od wielu lat, a raj będzie 
dla niego dostępny w tej 
samej chwili.  Fr Bogdan

Nikczemnicy 
idą do nieba                                                                                                                                            

Liturgia dziecięca
Zapraszam wszystkie dzie-

ci na ich Msze św. połączone 
z liturgią dla dzieci w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca. 
Najbliższa Msza św. dla dzie-
ci będzie 1 grudnia  2019 r. o 
godz. 5pm. 

Zapisy do „Żywego 
Różańca”

To już ostatni moment, 
aby móc się zapisać do Kółka 
Żywego Różańca do dru-
giej już Róży Różańcowej. 
Wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby odmawiać 
tę Maryjną modlitwę lub 
odmawiają ją już prywatnie, 

zachęcam do zapisywania 
się byśmy mogli modląc się 
wspólnie, a jednocześnie 
każdy w swoim miejscu gdzie 
żyje, wypraszać przez wstawi-
ennictwo Matki Królowej 
Różańca świętego potrzebne 
łaski dla nas wszystkich. Dla 
naszych rodzin, dla naszej 
Parafii, i całego Kościoła.   

Spotkanie Pierwszej 
„Róży Różańcowej”

Wszystkich członków/
członkinie pierwszej Róży 
Różańcowej, która jest już 
kompletna zapraszam na spot-
kanie w środę 27 listopada 
2019 r. do holu parafialnego 

o godz. 7pm. Ponieważ jest 
to pierwsze organizacyjne i 
jednocześnie inaugurujące 
spotkanie proszę by nikogo 
nie zabrakło. 
Po co chodzić 
na roraty?

Adwent jest wyjątkowym 
czasem przeżywanym w 
Kościele, czasem oczekiwania 
i przygotowania do przeżycia 
Bożego Narodzenia. Chrystus, 
który narodził się w Betle-
jem jest przedstawiany jako 
światło wschodzącego słońca, 
przychodzi jako ten, który 
może wyciągnąć człowieka 
z ciemności - kojarzonej 
z trwaniem w ciemności 
grzechu. Dlatego przychod-
zimy rano lub wieczorem, 
aby trzymając w ręku lam-
pion stawać się świadkami 
światła Chrystusa, które 
nosimy w sercu. Roraty są 
Mszą św. celebrowaną ku 
czci Najświętszej Maryi 
Panny. Tradycyjnie była to 
Msza sprawowana o poranku 
i w wielu parafiach dalej tak 
jest. Nazwa „Roraty” po-
chodzi od łacińskich słów 
pieśni często śpiewanej na 
ich początku - Rorate caeli 
desuper - “Spuśćcie rosę, nie-
biosa”. Eucharystia rozpoc-
zyna się przy zgaszonych 
światłach - zapalają się one 
dopiero podczas uroczystego 
hymnu “Chwała na wysokości 
Bogu”. Jest to jeden z nielic-
znych przypadków w roku 
liturgicznym, kiedy hymn 
ten śpiewa się każdego dnia - 
wyłącznie podczas Rorat. W 
czasie rorat razem z Maryją 
przeżywamy czas oczeki-
wania na przyjście Chrystusa. 
Dlatego czytania liturgiczne, 
głoszone kazania mają nas 
do tego przygotować. Na ro-
ratach zapala się dodatkową 
świecę - roratkę, która sym-
bolizuje obecność czuwającej 
Maryi. Uczestnicy rorat mają 
zapalone świece lub lampiony, 
które nawiązują do czuwającej 
Maryi. Ich znaczenie można 
też odnaleźć w Ewangelii o 
pannach głupich i rozsądnych, 
oczekujących z lampami 
w ręku. Dlatego mając 
w ręku lampion możemy 
wypracować w sobie tą piękną 

cechę - oczekiwanie. Po rora-
tach niesie się zapalone lampi-
ony do domu, na świadectwo 
światła Chrystusa, będącego 
w naszym sercu.Dzieci 
są szczególnie serdecznie 
zapraszane na Roraty, ale Ro-
raty są Mszą dla wszystkich. 
Dzisiejszy świat ze swoją 
gonitwą jest bardzo zabiegany 
i czasami brakuje czasu na 
codzienne roraty. Niekiedy 
widziałem dzieci z tornis-
trami, a rodziców z torbami 
z zakupami, którzy w codzi-
ennym zabieganiu znaleźli 
czas na udział w roratach. To 
piękne świadectwo, że w tej 
codzienności, można zawsze 
znaleźć czas dla Pana Boga. 
Chciałbym też  przytoczyć 
kilka przykładów z historii, 
które pokazują, jak bardzo 
zabiegani ludzie - jakimi 
byli królowie - bezwzględnie 
znajdowali czas na roraty. 
Dla przykładu, codziennego 
udziału w tej Mszy świętej 
przestrzegali królowie Zyg-
munt Stary i Zygmunt August, 
królowa Bona, Anna Jagiel-
lonka i Marysieńka Sobieska. 
Zygmunt I Stary i Anna, jego 
córka, starali się o to, aby w 
kaplicy królewskiej na Wawe-
lu roraty odprawiane były nie 
tylko w czasie Adwentu, ale 
przez cały rok raz na tydzień. 
Czuwanie wypracowuje 
piękne cechy: pracę nad 
sobą, gotowość na spotkanie 
Pana z czystym sercem. Dlat-
ego warto przeżyć Adwent 
uczestnicząc w roratach, oraz 
przystąpić do Sakramentu Po-
kuty.

Msza „Roratnia” 
w Adwencie

Zapraszam na polską Mszę 
św. „Roratnią” w każdą środę 
zbliżającego się Adwentu. W 
sposób szczególny zapraszam 
wszystkie dzieci, a Rodziców 
dzieci proszę o zakupienie lub 
zrobienie lampionu adwen-
towego dla każdego dziecka, 
który będzie nam służył w 
czasie celebracji Mszy Rorat-
nich. Do udziału zobowiązane 
są wszystkie dzieci z grupy 
pierwszo-komunijnej. Msze 
św. Roratnie będą: 4, 11 i 18 
grudnia o godz. 7pm.  

zapraszam do zapisywanie 
się na listę umieszczoną 
na polskiej gazetce w tyle 
kościoła. Każdy członek 
Żywego Różańca (kobieta lub 
mężczyzna) na mocy Statutów 
zobowiązuje się odmawiać 
codzienne 1 dziesiątkę 
różańca (Ojcze nasz, 10 razy 
Zdrowaś Maryjo i Chwała 
Ojcu…) w intencjach poleco-
nych na dany miesiąc i w tym 
miesiącu odmawia tylko tę 
jedną tajemnicę różańcową 
przez co wspólnie tworzymy 
cały różaniec z jego pięcioma 
tajemnicami, a przy liczbie 
20 osób pełny różaniec z jego 
4 częściami. Zatem bardzo 
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Collections
Last Sunday’s collec-

tion - £1479.53. Last 
weeks second collection 
for Education Sunday 
amounted to £552.15. 
Thank you for your gen-
erosity.

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
Saturday 30th November
Monthly meets - begins 
with Holy Mass in Ital-
ian at 1pm in St John’s 
Church.

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

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

Next meeting 3rd De-
cember - Preparing for 
Advent with Fr. Michael 
Carrie.

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.

The remaining 
Second Collection 
for 2019:

30th November/1st 
December - Poor Mis-
sion Fund (for the par-
ishes within our Diocese 
that struggle financially)

Thank you
Joan and ‘the girls’ 

sincerely thank every-
one for your generosity 
and kindness. You raised 
the wonderful amount 
of £1,863 for the Lung 
Transplant Unit at the 
Freeman Hospital in 
Newcastle.

ARE
YOU

READY?
Diocesan Centre, 
24-28 Lawside Road, 
Dundee DD3 6XY
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Register via email:
youth-office@dunkelddiocese.org.uk

*Registration must be in by Sunday 
1st December.

ANNUAL ADVENT 
RETREAT

Lantern Parade
The Parade will take 

place on Saturday 30th 
November. There will be 
carols inside St Ninian’s 
Cathedral at 4.30pm, with 
the procession to St John’s 
Kirk for the lighting of the 
Nativity Tableau leaving 
at 5pm.

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.

DUNKELD YOUTH 
SERVICE

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: 
Louis Savy, Jean Bur-
rows, Nancy Murphy, and 
Cathy Stack
Anniversaries: 
+ Catherine Cooke, + Fr 
John McMahon, + Mary 
Birse, + Sadie Donaldson, 
+ Msgr Francis Duffy. , 
Tommy Donnelly and El-
len Kennedy
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

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

Monday 25th November
10am - Funeral Mass 
for Louis Savy RIP

Tuesday 26th November
Primary 1 at 10am Mass

Wednesday 27th November
Primary 3 & 4b at 10am Mass

Memorial of St Fergus

Saturday 30th November
Solemnity of St Andrew 

10am Mass 
& 1pm Italian Mass
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Justice 
and Peace
The church would betray its own love 
for God and its fidelity to the gospel if it 
stopped being . . . a defender of the rights 
of the poor . . . a humanizer of every le-
gitimate struggle to achieve a more just 
society . . . that prepares the way for the 
true reign of God in history.

Saint Óscar Romero 

Papers
Catholic newspa-

pers are available in the 
church porch - please 
take copies and share 
them.

Many thanks to our 
resident Parish Histori-
an, Steve Clayes for his 
timely publication of a 
book to honour the ser-
vice given by parishion-
ers from St John’s, and 
pupils from the parish 
school of St John’s, dur-
ing World War I.

The First World War’s 
centenary commemora-
tions are all behind us and 
the war is passing from 
memory into history. It 

is important, then, to re-
call those who fought and 
those who died, to ensure 
that at least something of 
their lives, cut short by 
violence, is remembered. 

Steve Clayes’s meticu-
lous research has certain-
ly managed to save that 
little something, the pre-
cious details of lives that 
were so strongly rooted in 
the Catholic community 
in early twentieth-centu-
ry Perth, but that ended 

overseas.
He has collected the 

names of all who took up 
arms and has reminded us 
of the huge sacrifice they 
made.

As you turn the pages - 
please remember to pray 
for their souls.

On sale in the Church 
Shop after Sunday Mass-
es - from next week - 
price £7.50.

Book pays tribute to parish’s 
huge sacrifice during WWW1 

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) - and anoth-
er to a friend who has been 
unable to come to Mass 
for a while.

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 for the next two weekends. 

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


