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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)

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

My dear 
sisters and 
brothers 
in Christ

Advent begins with 
an honest, wilderness-
style reckoning with 
sin.  We can’t get to 
the manger unless we 
go through John, and 
John is all about re-
pentance. Is it possible 
that this might become 
an occasion for relief?  
Maybe, if we can get 
past our baggage and 
follow John out into 
the wilderness, we will 
find comfort in the fact 
that something more 
profound is at stake 
in our souls than, “I 
make mistakes some-
times,” or “I’ve got a 
few issues.”  What ails 
is something deeper, 
grimmer, and far more 
consequential.

Sin, at its heart, is a 

refusal to become fully 
human.  It’s anything 
that interferes with 
the opening up of our 
whole hearts to God, to 
others, to creation, and 
to ourselves.  Sin is es-
trangement, disconnec-
tion, sterility, dishar-
mony.  It’s the sludge 
that slows us down, that 
says, “Quit.  Stop try-
ing.  Give up.  Change 
is impossible.” 

Sin is apathy.  Care-
less-ness.  A frightened 
resistance to an en-
gaged life.  Sin is the 
opposite of creativity, 
the opposite of abun-
dance, the opposite of 
flourishing.  Sin is a 
walking death.  And it 
is easier to spot, name, 
and confess a walking 
death in the wilderness 
than it is anywhere else.

John underscores his 
message of repentance 
with a harrowing de-
scription of the coming 

Messiah: “He will bap-
tize you with the Holy 
Spirit and fire.  His 
winnowing-fan is in his 
hand, and he will clear 
his threshing-floor and 
gather the wheat into 
the barn; but the chaff 
he will burn in a fire 
that will never go out.”

How is this good 
news, this portrait of a 
Jesus who judges, sorts, 
and burns us? 

I wonder if we mis-
construe the meaning 
of judgment.  To judge 
something is to see it 
clearly — to know it 
as it truly is.  What if 
John is saying that the 
Messiah who is com-
ing really sees us?  That 
he knows us at our 
very core?  Maybe the 
winnowing-fan is an in-
strument of deep love, 
patiently wielded by 
the One who discerns 
in us rich harvests still 
hidden by chaff.  May-
be it’s in offering God 
every particular of our 
lives that we give Him 
permission to “clear” 
us — to separate all 
that’s destructive from 
all that is good, beauti-
ful, and worthy.

St Matthew suggests 
that the wilderness 
is a place where we 
can see the landscape 
whole and participate 
in God’s great work of 
levelling inequality and 
oppression.  “Prepare 
the way of the Lord,” 
John cries, quoting the 
prophet Isaiah.  “Make 

his paths straight.”
Unless we’re in the 

wilderness, it’s hard 
to see our own privi-
lege, and even harder 
to imagine giving it up.  
No one standing on a 
mountaintop wants the 
mountain flattened.  But 
when we’re wander-
ing in the wilderness, 
and immense, barren 
landscapes stretch out 
before us in every di-
rection, we’re able to 
see what privileged lo-
cations obscure.  Sud-
denly, we feel the rough 
places beneath our feet.  
We experience what it’s 
like to struggle down 
twisty, crooked paths.  
We glimpse arrogance 
in the mountains and 
desolation in the val-
leys, and we begin to 
dream God’s dream of 
a wholly reimagined 
landscape.  A landscape 
so smooth and straight, 
it enables “all flesh” 
to see the salvation of 
God.

Where are you locat-
ed during this Advent 
season?  How close 
are you to security and 
power, and how open 
are you to risking the 
wilderness to hear a 
word from God?  What 
might repentance look 
like for you, here and 
now?  Where is God 
levelling the ground 
you stand on, and what 
will it take for you to 
participate in that un-
comfortable but es-
sential work? John the 

Baptist appears in the 
wilderness, and people 
stream to him there, 
hungry and ready.  May 
we stream there, too.  
Like John, may we be-
come brave voices in 
hard places, preparing 
the way of the Lord.

Canon Mulholland

 3rd Sunday of Advent
YEAR A

15th December 2019

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 Come, Lord, and save us.

Gospel Acclamation 
 The spirit of the Lord 
 has been given to me. 
 He has sent me 
 to bring good news to the poor.

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: 
Martin Jackson.
Anniversaries: 
Pat Joyce.
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

Gaudete Sunday
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Jan Chrzciciel 
wysyłając swych uczniów 
do Jezusa, był zapewne 
powodowany tym samym 
oczekiwaniem, które i w 
nas się ukrywa. Każdy 
z nas pragnie spotkania 
z kimś, kto nas pokocha 
w sposób absolutny. Ten 
głód serca doprowadza od 
dawna ludzi nie tylko do 
grzesznych poszukiwań, 
ale i do stanów chorobow-
ych. Zaślepieni tym 
pragnieniem, grzeszymy 
pożądliwością oczu, 
szukając oparcia w kim-
kolwiek, popełniamy 
mnóstwo grzechów ciała 
i w końcu czujemy się 
jak trędowaci. Pragnąc 
usłyszeć: „kocham cię 
ponad wszystko”, stajemy 
się głusi na inne słowa. 
Umieramy z tęsknoty i 
tracimy samych siebie w 
poszukiwaniu miłości. 
Ale błogosławiony ten, 
kto wierzy, że Bóg może 
zaspokoić takie prag-
nienie miłości, jakie się 
w nas ukrywa. Człowiek 
łaknie tego, co pon-
adludzkie. Kiedy nie 
potrafimy spotkać Chrys-
tusa i Jego uspokajającego 
miłowania, ogarnia nas 
lęk. Filozofia zdefiniowała 
ów stan jako lęk eg-
zystencjalny. Soren Ki-

erkegaard uznał, że jest to 
fundamentalny przymiot 
ludzkiego istnienia. Biblia 
mówi, że tam, gdzie nie 
ma miłości, jest już tylko 
lęk. Kierkegaard wierzył, 
że tylko skok w wiarę 
może przezwyciężyć 
ten lęk. Błogosławiony, 
kto nie zwątpi w Jezusa! 
Claude Geffre powiedział 
o wierze, że jest zde-
cydowaniem się na to, 
co niemożliwe. Co jest 
najbardziej niemożliwe 
na tym świecie? To, co 
najbardziej oczekiwane, 
czyli miłość bez cienia 
obawy. Każda miłość, 
oprócz tej, którą rozdaje 
serce Jezusa, jest mniej 
lub bardziej nacechow-
ana lękiem. Być może 
zwątpiłeś już we wszyst-
ko i we wszystkich, i nie 
potrafisz tego zmienić. 
Boisz się, żeby tak nie 
pozostało na zawsze! I 
jeszcze bardziej boisz 
się, że znowu będziesz 
musiał zdobyć się na 
uwierzenie w miłość, 
która zaślepionym otwi-
era oczy, okulawionym 
przez odtrącenie nie ty-
lko podstawia ramię, 
ale i uzdrawia złamania 
boleśniejsze niż złamania 
kości. Nie myśl ze stra-
chem, że Bóg znudził 

się twoimi słabościami i 
upadkami. Nie myśl, że 
nie nadajesz się i jesteś 
Mu obojętny, albo twoja 
dusza jest zbyt przeciętna, 
by mogła fascynować Je-
zusa. Tak bardzo pragnie-
my być kochani, że aż się 
tego wypieramy i kami-
eniejemy w zwątpieniu. 
Może już czekasz 23 lata 
i nikt się tobą nie interesu-
je, nikt cię nie dotknął 
z dobrocią, nikt cię nie 
zapytał o coś więcej niż 
o samopoczucie. Nikogo 
nie smuci twój smutek. 
Masz wrażenie na mod-
litwie, że nikt cię tak 
naprawdę nie słucha i ty-
lko się oszukujesz. Bóg 
wydaje się pustką, a ty 
oczekiwałeś pełni wrażeń 
i czułości. Ale oczyszc-
zenia naszych dusz Bóg 
dokonuje w milczeniu i 
w pustce. Jan czekał na 
Mesjasza na pustyni, a nie 
na Lazurowym Wybrzeżu, 
wylegując się na leżaku 
pod pastelowym para-
solem i z kieliszkiem 
w ręku, dowcipkując w 
wesołym towarzystwie. 
Na pustyni jest wycie 
wiatru, są syczące żmije 
i skorpiony, i szyderczy 
piasek. Na pustyni wydaje 
się, że Boga nie ma.                                                                                                                                             

Fr Bogdan

Pustynia to nie Lazurowe Wybrzeże

Spowiedź i Msza św.
W każdą niedzielę istnieje 

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. 

Spowiedź 
przedświąteczna

Zapraszam do udziału w 
spowiedzi przedświątecznej 
w piątek 20 grudnia od 
godz. 6pm. Proszę byśmy 
zaplanowali sobie ten czas 
na skorzystanie z tego 
ważnego sakramentu, który 
pozwoli nam godnie i ow-

tylko oprawą świąt i rzeczą 
zupełnie drugorzędną. Niech 
naszemu przygotowaniu 
się do Sakramentu Pokuty 
towarzyszą słowa św. Pawła 
do Rzymian: „…gdzie jed-
nak wzmógł się grzech, tam 
jeszcze obficiej rozlała się 
łaska…”. Nie zapomnijmy 
zatem o tym najważniejszym 
spotkaniu z Chrystusem 
przebaczającym by następnie 
móc się Nim cieszyć i 
radować w czasie Świąt.

Msza „Roratnia” 
w Adwencie

Zapraszam na polską Mszę 
św. „Roratnią” w każdą 
środę w czasie Adwentow-

ym. W sposób szczególny 
zapraszam wszystkie dzieci z 
lampionami. Lampiony mają 
służyć nam w przeżywaniu i 
celebracji Mszy Roratnich. 
Do udziału zobowiązane 
są wszystkie dzieci z grupy 
pierwszo-komunijnej. Nasza 
ostatnia już Msze św. Rorat-
nia będzie 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 przy-
pomina 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 wiec-
znym i zjednoczyć we wza-
jemnej miłości. Uwielbiajmy 
Boga za dar chleba i Euchar-
ystii, oraz prośmy Go byśmy 
po chrześcijańsku przeżyli 
te nadchodzące święta. 
Opłatki są dostępne i można 
je nabywać bezpośrednio po 
Mszy św.

Wdzięczność dla 
Organistów

Wyrażam serdeczne 
podziękowanie naszej pol-
skiej wspólnocie za zebrane 
ofiary w ostatnią niedzielę 
dla Piotra naszego organisty. 
Dziękujemy Mu wszyscy za 

jego wkład i zaangażowanie 
w naszą liturgię na wielu jej 
szczeblach. W najbliższą 
niedzielę 22 grudnia 2019 r. 
zbierzemy podobną składkę 
dla naszego drugiego organ-
isty Łukasza, który towar-
zyszy nam już szósty rok 
ubogacając naszą liturgię 
podczas Mszy św., pogrze-
bów czy ślubów. Dlatego 
najbliższa składka ma oddać 
naszą wdzięczność za jego 
czas i poświęcenie dla naszej 
polskiej wspólnoty. Łukasz 
od początku swojej posługi 
muzycznej mieszkał poza 
Perth, dlatego jest to tym 
bardziej godne wdzięczności 
za Jego dojazdy do nas  i 
poświęcenie.   

ocnie przygotować się na 
zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia i przyjęcie 
Bożej dzieciny do swojego 
serca. Pamiętajmy, że nie 
ma świętowania jeśli wpi-
erw nie przygotujemy serca 
dla tego, który ma się w 
naszym sercu narodzić. Bóg 
nie chce być w stajni grze-
chu, bo grzech jest zawsze 
odrzucenie Boga tak jak odr-
zucili Go jemu współcześni. 
Zatem świętowanie Świąt 
bez Boga jest czymś fikcyj-
nym i jednocześnie wiel-
kim nieporozumieniem 
pomimo przygotowanej 
wieczerzy wigilijnej, łamania 
się opłatkiem czy zapalonej 
choinki. To wszystko jest 

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
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Collections
Last Sunday’s collec-

tion - £1299.20. 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.

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 17th Christ-
mas Dinner at the George 
Hotel, meet at 5.30pm - 
please don’t forget your 
Secret Santa gift.

Parish
Shop

Open after Mass 
on Sunday

Christmas Cards, 
Calendars
 and Gifts

are available

Borrow from 
our 

extensive
collection

available in 
the Church Hall

Mass for the Sick
Mass for the Sick will 

be celebrated next Sat-
urday 21st December at 
10am. Teas in the Hall af-
terwards will be enhanced 
by a Fayre and Bingo.

 

St Vincent De 
Paul Society

Thanks to all of you 
for your contributions to 
Toys, Books and Dona-
tions following our annual 
Christmas Appeal. These 
have now been distrib-
uted and you generosity is 
much appreciated.

 

Christmas Card 
Exchange

For anyone wishing to 
give cards to fellow pa-
rishioners there is a drop 
off box outside the shop 
and they will be displayed 
in the hall for collection 
after Masses.

Please state clearly the 
name and surname of the 
persons to whom you are 
giving your cards.

 

Eucharistic 
Ministers and 
Readers’ Rotas

The new Rotas are now 
available for uplift from 
the Sacristy.

Papers
Catholic papers are 

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

Justice 
and Peace
Christmas is built upon a beautiful and 
intentional paradox; that the birth of the 
homeless should be celebrated in every 
home.

G.K Chesterton

Brave New Family: G.K. Chesterton 
on Men and Women, Children, Sex, 

Divorce, Marriage and the Family 

A Holy Pause
6pm, Tuesdays in Advent
17th December

All are welcome 
– Come and rest

6pm
Adoration of 
the Blessed Sacrament

6pm-6.30pm
Confessions

7pm, Candlelit Rorate Mass

St John’s Academy 

ADVENT CAROL 
SERVICE

6pm, Wednesday 
18th December

in St John the Baptist’s Church

All Welcome
To be followed by the Polish Advent

Rorate Mass at 7.15pm

Holyday of Obligation
Mass times for 

the Nativity
of Our Lord 2019

TUESDAY 
24th December 2019

9pm - Solemn Mass (Polish)

Solemn Midnight Mass
& Blessing of Crib

preceded by Carols
from 11.40pm

WEDNESDAY 
25th December 2019

9am  - Solemn Mass
11am  - Solemn Mass

2pm - Solemn Mass (Polish)
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