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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 My dear 
sisters and sisters and 
brothers brothers 
in Christin Christ

The ancient philoso-The ancient philoso-
phers used to say that phers used to say that 
God is the perfect fulfil-God is the perfect fulfil-
ment of motion, beyond ment of motion, beyond 
all imaginable motion, all imaginable motion, 
living eternally in per-living eternally in per-
fect repose. Lower be-fect repose. Lower be-
ings — the stars and ings — the stars and 
planets, human beings planets, human beings 
— can never bring — can never bring 
themselves to this per-themselves to this per-
fect rest. But each imi-fect rest. But each imi-
tates the divine repose tates the divine repose 
by its own manner of by its own manner of 
repeated motion. The repeated motion. The 
stars and planets, they stars and planets, they 
said, proceed with cir-said, proceed with cir-
cular motion, which cular motion, which 
is the most nearly per-is the most nearly per-
fect of all, because it fect of all, because it 
always returns to the always returns to the 
place from which it be-place from which it be-
gan. Animals and plants gan. Animals and plants 
imitate the eternal rest imitate the eternal rest 
by reproducing them-by reproducing them-
selves throughout the selves throughout the 
ages. And human be-ages. And human be-
ings, they said, imitate ings, they said, imitate 
the divine repose by the divine repose by 

the meditations of their the meditations of their 
minds. minds. 

In the Church, our In the Church, our 
minds meditate in a minds meditate in a 
great circle, the cycle of great circle, the cycle of 
the Liturgy. The circle the Liturgy. The circle 
of the Ages, from our of the Ages, from our 
going forth from the Fa-going forth from the Fa-
ther at the first moment ther at the first moment 
of creation to our re-of creation to our re-
turning to the Father at turning to the Father at 
the end of time, imitates the end of time, imitates 
and is affected by the and is affected by the 
circle of eternity. In this circle of eternity. In this 
greater circle beyond greater circle beyond 
time, the Son of God, time, the Son of God, 
born in time as our Lord born in time as our Lord 
Jesus Christ, came forth Jesus Christ, came forth 
in eternal birth from the in eternal birth from the 
Father and ever returns Father and ever returns 
to Him in a steadfast to Him in a steadfast 
and glorious love. The and glorious love. The 
mutual love of Father mutual love of Father 
and Son is so perfect and Son is so perfect 
that it is also God: God that it is also God: God 
the Holy Spirit. the Holy Spirit. 

The love of these The love of these 
three Persons rings three Persons rings 
throughout the heav-throughout the heav-
ens and earth, filling ens and earth, filling 
them with glory. We them with glory. We 
see this glory and are see this glory and are 
drawn into it and are drawn into it and are 
filled ourselves with filled ourselves with 
awe and wonder and awe and wonder and 

praise. In heaven, this praise. In heaven, this 
intensity of prayer will intensity of prayer will 
have the character of an have the character of an 
eternal moment. There, eternal moment. There, 
finally, we will experi-finally, we will experi-
ence ourselves within ence ourselves within 
the eternal repose of the eternal repose of 
the Triune God. Until the Triune God. Until 
then, we immerse our-then, we immerse our-
selves in rest’s most selves in rest’s most 
perfect imitation, the perfect imitation, the 
great circle of the Lit-great circle of the Lit-
urgy, which draws hu-urgy, which draws hu-
man beings into orbit man beings into orbit 
around the Divine. We around the Divine. We 
are in motion now, but are in motion now, but 
the motion is so orderly, the motion is so orderly, 
a progression through a progression through 
the mysteries of the the mysteries of the 
Lord Jesus, that we rest, Lord Jesus, that we rest, 
through the Liturgy, in through the Liturgy, in 
Him. Him. 

Even in daily life, Even in daily life, 
we have the experi-we have the experi-
ence of a moment’s ence of a moment’s 
inspiration playing it-inspiration playing it-
self out through time. self out through time. 
It is a moment’s love It is a moment’s love 
that expresses itself in that expresses itself in 
a love song or lullaby: a love song or lullaby: 
time’s music presenting time’s music presenting 
the briefest impulse of the briefest impulse of 
love. love. 

A love song keeps A love song keeps 
returning to a refrain, returning to a refrain, 
a motif, a centre, that a motif, a centre, that 
expresses the moment expresses the moment 
itself. In the Catholic itself. In the Catholic 
Liturgy, the centre and Liturgy, the centre and 
repeated motif is Jesus repeated motif is Jesus 
Christ. It takes only a Christ. It takes only a 
moment for the heart moment for the heart 
to murmur, “Jesus.” Yet to murmur, “Jesus.” Yet 
it takes a year — and a it takes a year — and a 
lifetime of years — for lifetime of years — for 
the heart to learn the the heart to learn the 
ever-new mystery of ever-new mystery of 
the Word made flesh. the Word made flesh. 
How many Christmas-How many Christmas-
es, for example, go by es, for example, go by 
with only a fleeting hint with only a fleeting hint 
of joy, before God ex-of joy, before God ex-
pands the heart, making pands the heart, making 
enough room for joy to enough room for joy to 

take lasting root? take lasting root? 
Thus, the Liturgy is Thus, the Liturgy is 

a school during whose a school during whose 
hours the Church hours the Church 
learns the Lord’s life learns the Lord’s life 
and ways. The whole and ways. The whole 
of a year is a circle, of a year is a circle, 
and each day is its own and each day is its own 
circle. Within each circle. Within each 
day, the Church sings day, the Church sings 
psalms in the Liturgy psalms in the Liturgy 
of the Hours, praising of the Hours, praising 
God at appointed times God at appointed times 
and reminding itself and reminding itself 
of its central moment: of its central moment: 
life forever with God life forever with God 
in heaven. At the cen-in heaven. At the cen-
tre of each day’s praise, tre of each day’s praise, 
the precious jewel in the precious jewel in 
the golden crown of the the golden crown of the 
day, is the Mass. day, is the Mass. 

The Mass is the cen-The Mass is the cen-
tral moment of the tral moment of the 
day’s Liturgy because it day’s Liturgy because it 
most closely promises, most closely promises, 
prepares the way for, prepares the way for, 
and resembles the Wed-and resembles the Wed-
ding Feast of heaven. ding Feast of heaven. 
Already at the Mass, Already at the Mass, 
we eat the Bread of An-we eat the Bread of An-
gels, the Bread of Life, gels, the Bread of Life, 
the Eucharistic Bread, the Eucharistic Bread, 
the Body and Blood of the Body and Blood of 
the Lord Jesus. We be-the Lord Jesus. We be-
long to Him through the long to Him through the 
Mass; we belong in Him Mass; we belong in Him 
and in the Church; we and in the Church; we 
belong in the Kingdom belong in the Kingdom 
of Heaven. The Mass of Heaven. The Mass 
has duration: it lasts for has duration: it lasts for 
a time, and thus is evi-a time, and thus is evi-
dently not heaven, but dently not heaven, but 
in the passage of time in the passage of time 
in the Mass, the eternal in the Mass, the eternal 
moment of heaven is in moment of heaven is in 
some mysterious man-some mysterious man-
ner unfolded for us — ner unfolded for us — 
effected in us. Like the effected in us. Like the 
heavenly city, the new heavenly city, the new 
Jerusalem, the Mass’s Jerusalem, the Mass’s 
centre and only lamp is centre and only lamp is 
God and the Lamb. God and the Lamb. 

Canon MulhollandCanon Mulholland

 4th Sunday of Advent
YEAR A

22nd December 2019

For today’s liturgy

Responsorial Psalm
 Let the Lord enter! 
 He is the king of glory.

Gospel Acclamation 
 The virgin will conceive 
 and give birth to a son 
 and they will call him Emmanuel, 
 a name which means ‘God-is-with-us’.

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: 
Felix Jackson.
Anniversaries: 
Angus & Catherine Ma-
cLellan, Joe and Ma-
ria and Ivan Castell,                         
Claude Fernandes, John 
and Bridget William-
son, Thomas and Eliza-
beth Muldownie,  Jimmy 
and Lucy Canning, Si-
mon Loughton, Kevin 
Loughton and Annie 
O’Neill.
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

Requiem Mass
Requiem Mass for Fe-Requiem Mass for Fe-

lix Jackson RIP Tuesday lix Jackson RIP Tuesday 
31st December at 10am31st December at 10am

Canon 
Mulholland, 
Fr Bogdan 

and 
Deacon Kris 
wish you all 

a Happy 
Christmas 

2019
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Wielu ludzi uważa, 
że ich życie jest puste. 
I może to być prawda. 
Pełnię życia nie jest łatwo 
odnaleźć. Są tacy, którzy 
pustkę wypełniają chip-
sami i piwem, oglądaniem 
seriali, pracą i ciułaniem 
pieniędzy, podglądaniem 
przez okienko Internetu 
lub kolekcjonowaniem 
dyplomów. Co wypełnia 
ciebie? A może, kto cie-
bie wypełnia? W krótkim 
opisie opowiadającym 
o przyjęciu przez Józefa 
brzemiennej Maryi po-
jawia się wzmianka, 
mówiąca o tym wydarze-
niu jako o wypełnieniu się 
Pism świętych. Stało się 
tak w życiu Józefa, że w 
końcu wypełnił słowa Bib-
lii. Zanim to się dokonało, 
przeżywał koszmary, w 
których anioł przyciskał 
go do wypełnienia woli 
Boga. Nie było łatwo, bo 
fakty przeczyły snom. 
Łatwiej uwierzyć logice 
faktów niż marzeniom 
sennym. Józef w końcu 
przyjął swoją Małżonkę 
i Dziecko, którym była 
wypełniona. Uczynił 
to, by wypełnić Pisma. 
Nasze pomysły na życie 
i nasze plany rzadko 
zgadzają się z planami 
Boga. Nie wypełniamy 
Słowa Bożego, dlatego 

wcześniej czy później 
czujemy się spusto-
szeni. Życie jest projek-
tem Boga, w którym On 
przewidział wydarze-
nia, spotkania, osoby, a 
nawet sny. Potrzeba tylko 
cierpliwości. „Cierpliwość 
jest postawą, która polega 
na spokojnym oczeki-
waniu na dojrzewanie, 
czy wypełnienie się czasu. 
Wierzy ona głęboko, że 
wszystko przychodzi we 
właściwej porze i że wsze-
lka niewczesna interwenc-
ja jest próżna”, czyli pusta 
(Roger Mehl). Nic z tego, 
co nam się przydarza, nie 
ma charakteru przypad-
kowego. Bóg zaplanował 
pewne dzieła na szlaku, 
po którym idziemy, a 
odczytanie ich ułatwia 
nam słuchanie Biblii. To 
podpowiedzi, których 
nie wolno lekceważyć. 
Przeznaczenie nie 
jest jakimś fatum, nie 
jest też chaotyczną 
p r z y p a d k o w o ś c i ą . 
Wszystko jest po to, aby 
się wypełniły Pisma. 
Wypełnić to również 
uczynić całkowitym, 
z i n t e g r o w a n y m , 
doskonałym. Chodzi os-
tatecznie o przyjęcie Je-
zusa, ale trzeba zacząć 
od przyjęcie Maryi. Dlac-
zego? Podobnie jak Syn 
Boży nie mógł stać się 
człowiekiem, nie stając się 

najpierw synem tej Kobie-
ty, tak każdy chrześcijanin 
nie może zaczynać życia 
w Chrystusie, pomijając 
MIRIAM. Wiara też ma 
swoje etapy i początkiem 
jest jej zgoda na taki 
plan Boga. Józef przyjął 
Syna Bożego ukrytego 
w drugim człowieku, w 
swej małżonce. W dobie 
rozwodów ta informacja 
nabiera ogromnej mocy. 
Przyjąć człowieka, to 
przyjąć ukrytego w nim 
Chrystusa. Skoro to ro-
zumiemy, to dlaczego z 
tego porządku miałaby 
być wyłączona Miriam? 
Skoro mówimy, że kochać 
Boga to kochać bliźniego, 
to dlaczego Ona miałaby 
być kimś pominiętym? 
Czyżby nie była naszym 
bliźnim? Ona jest 
pierwsza z naszych 
bliźnich! Tym pełniej JĄ 
trzeba przyjąć, im pełniej 
chcemy przyjąć Jezusa. 
Pełnię szczęścia daje ci 
tylko Bóg. Ale On ukrył 
się najpierw w Niej, bo 
chciał, abyś najpierw JĄ 
przyjął. Paweł w Liście do 
Filipian pisze w pewnym 
miejscu, iż Bóg według 
swego bogactwa wypełni 
wspaniale w Chrystu-
sie Jezusie każdą nasza 
potrzebę. Każdą potrzebę!                                                                                                                                        

Fr Bogdan

Do pełna…                                                                                                                                             Do pełna…                                                                                                                                             

Dziecię nam się 
narodziło…

Uczeń Jezusa winien 
znać drogę życia człowieka 
od chwili poczęcia, aż 
do śmierci. Syn Boga tę 
drogę osobiście przeszedł. 
Możemy nią iść krok po 
kroku razem z Nim. Jako 
dziecko spoczął w ramion-
ach matki, a także ojca, 
który Go adop¬to¬wał. 
Tym samym objawił, jak 
mają wyglądać odniesie-
nia rodzinne względem 
dziecka. Jezus uświęcił cały 
świat dziecka i na włas¬nym 
przykładzie ukazał, jak 
najbliższe otoczenie może 

i ratował swoją władzę os-
trzem miecza, a uderzając 
na oślep w dzieci, sądził, 
że ratuje siebie. Syn Boga, 
rodząc się w Betlejem, 
potraktował odniesienie 
do dziecka jako wykładnik 
wielkości człowieka. 
Dziś radość rozsadza 
serca wszystkich, którzy 
kochają dziecko i nigdy 
nie wyrządzili mu krzy-
wdy. Skrzywdzić dziecko 
to skrzywdzić samego Syna 
Bożego. On jako dorosły 
powie: „Co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25,40). Iza-
jasz pisze: „Dziecię nam się 

narodziło” (Iz 9,5), a także 
odsłania Jego wielkość, 
podając imiona: „Przedzi-
wny Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Wieków, Książę 
Pokoju” (Iz 9,5). Oczami 
wiary trzeba nam odkryć 
w tym dziecku naszego 
Brata i Zbawiciela. Boże 
Narodzenie to jest wielki 
Dzień Dziecka! Miliony 
razy większy niż pierwsze-
go czerwca, bo w tym Jezu-
sie, dziec¬ku narodzonym z 
Betlejem, wszystkie dzieci 
na ziemi odnajdują swoją 
godność.                                             

Fr Bogdan

Liturgia dziecięca
Zapraszam wszyst-

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

Dzisiaj w Betlejem 
wesoła nowina…

Na zbliżające się Święta 
Narodzenia Pańskiego 
życzymy Wam wszyst-
kim i każdemu z osoba, 
Błogosławionych Świąt 
pełnych Bożego pokoju i 
radości. Niech Nowonarod-
zony Chrystus Pan umacnia 
Waszą wiarę i rozpala serca 
miłością w każdym dniu 
Nowego 2020 Roku – życzą 
Canon Steven, Fr Bogdan i 
Dk. Krzysztof. 

“Śpiewające Aniołki” 
– Koncert Kolęd

W imieniu Chóru 
dziecięcego naszej par-
afii “Śpiewające Aniołki” 
zapraszamy na koncert 
kolęd w Niedzielę Świętej 
Rodziny tj. 29 grudnia 2019 
r. o godz. 4:30pm (pół godz-
iny przed Mszą św.). Pon-
adto Chór będzie śpiewał 
nasze polskie kolędy przed 
każdą Mszą św. począwszy 
od Świąt Bożego Narodze-
nia aż do Niedzieli Ob-
jawienia Pańskiego – 5 styc-
znia 2020 roku. Serdecznie 
zapraszamy do udziału!

Odnowienie 
Przyrzeczeń i 
Błogosławieństwo 
Małżonków

W Niedzielę św. Rodz-
iny 29 grudnia 2019 roku 
w naszej polskiej wspólno-
cie Szanowni Małżonkowie 
odnowią swoje przyrzec-
zenia małżeńskie.  Przez 
wstawiennictwo Świętej 
Rodziny z Nazaretu wszyst-
kim Parom Małżeńskim 
obecnym na Euchar-
ystii udzielę specjalnego 
błogosławieństwa na Nowy 
2020 Rok. W tę szczególną 
niedzielę zapraszam do 
udziału we Mszy św. 
wszystkie dostojne Pary 
Małżeńskie. 

Wdzięczność dla 
Organistów

Wyrażam serdeczne 
podziękowanie naszej pol-
skiej wspólnocie za ze-
brane ofiary dla naszych 
Panów Organistów: 
Łukasza i Piotra, jako nasz 
dar wdzięczności za ich 
całoroczną posługę w czasie 
liturgii. Bóg zapłać!

 

się do niego odnosić. 
Właściciele gospody nie 
mieli ochoty przyjąć ubo-
giego małżeń¬stwa, które 
spodziewało się narodzin 
dziecka. Zamiast otworzyć 
drzwi domu, wskazali dla 
niego miejsce w stajni. 
Pasterze przybyli ze swą 
życzliwością, spiesząc z 
taką pomocą, na jaką ich 
było stać. To oni otrzy-
mali wiadomość o pokoju, 
ja¬kim niebo obdarza 
ludzi dobrej woli. Mędrcy 
przybyli, by uświadomić 
lokalnym władzom, kto się 
im narodził i jak bardzo 
winni się z tego radować. 
Herod poczuł się zagrożony 

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 
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Collections
Last Sunday’s collec-

tion - £1602.52. Thank 
you for your generosity.

Children’s 
Celebration

On Sunday 5th Janu-
ary we will have a spe-
cial celebration for all 
our children - and their 
families - together with 
refreshments - in the 
Church Hall immediately 
following 9am Mass.

Welcome
At the 4pm Vigil Mass 

we welcome Mr John 
Green who will be Bap-
tised and Confirmed in 
the Faith of Our Lord Je-
sus Christ. 

John has prepared well 
for this great day and he 
asks for your prayers as 
he continues to grow in 
his Catholic faith. 

Union of 
Catholic 
Mothers

A very Happy, Peace-
ful and Joyful Christmas 
to all parishioners.

ParishParishShopShop
Open after Mass 

on Sunday

Christmas Cards, Calendars
 and Gifts are available

Copies of Steve Clayes’ book
about the soldiers who are

listed on our Parish War Memorial
In Memoriam - WORLD WAR I 

£7.50 -  last few copies before a reprint

Borrow from our 
extensive
collection

available in 
the Church Hall

Confession
There will be an op-

portunity for Confes-
sions after 10am Mass 
on Tuesday 24th - the 
Church will then close 
to prepare the Church 
and re-open for the night 
Masses.

 

St Vincent de 
Paul Society

Thanks to all of you 
for your contributions to 
Toys, Books and Dona-
tions following our an-
nual Christmas Appeal. 
These have now been 
distributed and your gen-
erosity is much appreci-
ated.

 

Christmas Card 
Exchange

For anyone wishing 
to give cards to fellow 
parishioners there is a 
drop off box outside the 
shop and they will be dis-
played in the hall for col-
lection 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.

Children’s 
Liturgy Rota

A new rota for Chil-
dren’s Liturgy is avail-
able at the back of the 
church.

Papers
Catholic papers are 

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

Please note the 
Christmas Edition of 
the Scottish Catholic 
Observer is £2

Justice 
and Peace
We must not seek the child Jesus in the 
pretty figures of our Christmas cribs. We 
must seek him among the undernourished 
children who have gone to bed at night 
with nothing to eat. 

Saint Óscar Romero

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)

The Church will then be closed

FEASTDAYS THIS WEEK
HOLY MASS - 10am

Thursday 26th December 

Feast of Stephen
Friday 27th December 

Feast of St John the Evangelist
Saturday 28th December

Feast of the Holy Innocents
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