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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

It is good to wait with 
silence for the salva-
tion of God

(Lamentations. 3:26).
Who had the first Ad-

vent? It was Our Lady. 
She can also help us to 
wait for the memorial 
of the birth of our Em-
manuel and improve 
our Advent. To help us 
to truly become one 
with Jesus like her. 
Simply put, become 
holy; to be full of grace 
like her. As She said 
to St Gabriel “Be it be 
done unto me accord-
ing to your word.” This 
is the fullness of time 
that St. Paul talks about 
and as the Church’s 
liturgy assures us that, 
Mary is the “dawn” of 
Christ’s “perfect day,” 
then her freedom from 
sin is the first bright ray 
of that glorious dawn. 

So, Jesus who is, 
God-with-us her pre-
cious Son, is with us 
because He shares our 
nature, a human body 

with bones and mus-
cles, and a human soul 
with intellect and will. 
If, she were not silent, 
how could she ponder 
anything in her heart. 
No doubt, she recalled 
the lessons she had 
learnt as a little girl in 
the Temple, when she 
heard these words “Be 
still and see that I am 
God; I will be exalted 
among the nations, and 
I will be exalted in the 
earth.” (Psalms 45:11) 

The most sacred part 
of the Mass takes place 
in total silence. One 
should be able to hear 
a pin drop. That the In-
carnate Word descends 
upon the altar amid 
this intense and fruit-
ful silence recalls those 
inspired words the 
Church applies to the 
Nativity: “For while 
all things were in quiet 
silence, and the night 
was in the midst of her 
course, Thy Almighty 
word leaped down 
from heaven from thy 
royal throne” (Wisdom 
18:14-15).

Our Lady appeared to 

Alphonse Ratisbonne 
in Rome, a non-believer 
who was suddenly and 
dramatically converted 
by the silent Virgin. As 
he later testified, “She 
did not speak, but I un-
derstood everything.” 
One of the great parts 
of our Christian faith 
is silence. For Silence 
gives us an opportunity 
to be in His presence 
and hear Him. Silence 
is necessary for an in-
terior life. A noisy life 
drowns out the two 
voices that are most 
necessary, they can be 
demanding, but they 
are amazing too: the 
voice of God, and the 
voice of conscience. 

We are uncomfort-
able with silence, even 
though when we were 
in the womb it was 
our comfort and when 
we put our children to 
sleep, silence is our joy. 
If we want this treasure 
again, Our Lady can 
help us. What can we 
do? Try to find some 
time in the day to be 
silent, use the phone 
less. In church try to 

be silent before Mass, 
teach your children that 
Church is a silent place 
where all our friends 
and family come to 
talk to Jesus. Talking 
to our neighbours is 
for after Mass. At Holy 
Communion remember 
to let Mary be in our 
Communion, the more 
Jesus, will be glorified 
in our life; the more 
we humble ourselves 
and listen to Jesus and 
spend time in Adora-
tion. 

Our Lady who is with 
us in peace and silence 
will let us see her Son 
and lead us out of the 
darkness we sometimes 
find ourselves in. Come 
to confession this Ad-
vent with an open heart. 
Come to the Rorate 
Masses in honour of 
Our Lady to see, taste 
and feel the presence 
of Her Son, the one we 
look forward to wel-
coming this Christmas 
as we straighten up the 
manger of our hearts. 
Our Lady of Silence 
pray for us!

Canon Mulholland

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 In his days justice shall flourish 
 and peace till the moon fails.
Gospel Acclamation 
 Prepare a way for the Lord, 
 make his paths straight, 
 and all mankind 
 shall see the salvation of God.

 2nd Sunday of Advent
YEAR A

8th December 2019

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: Jimmy 
Foker. 
Anniversaries: 
Tom Arklass, Charlie 
Canning, George Smiley 
and John Canning.
Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

Announcements 
Funeral Mass for Alex 

MacLennan RIP - Mon-
day 9th December at 
10am.

Please pray for the re-
pose of the soul of the 
late Gerrard Kerrigan. 
His estate has gifted the 
parish an interim pay-
ment of £14,000. This 
generosity will go to-
wards settling the bill of 
our new heating system. 

St John the Baptist RC Church, Melville Street, Perth

Carols with the Choir
7.30pm, Sunday 8th December
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

 Jednym z najczęściej 
spotykanych błędów w 
podejściu do bliskich jest 
nastawienie na to, by oni 
byli coraz lepsi, by się 
zmieniali według naszych 
wyobrażeń. Rodzice chcą 
mieć takie dzieci, jakie 
sobie wymarzyli. Żona ko-
niecznie chce mieć męża 
według swoich snów, a 
mąż czeka na żonę przez 
siebie wyśnioną. Ona 
powinna być taka, taka, 
taka... On taki, taki, taki… 
Tymczasem realizow-
anie własnych wyobrażeń 
o bliskich jest drogą ku 
nieszczęściu. Izajasz 
odsłania to w pięknym 

obrazie. Szczęśliwa rodzi-
na to ta, w której wilk nie 
zmienia się w owcę, ale 
potrafi mieszkać z baranki-
em, cielę zostaje cielęciem, 
a lew lwem i cieszą się, 
że bawi się z nimi mały 
chłopiec. To wspaniała 
wizja tego, czego pragnie 
Bóg. Wizja szczęścia, które 
polega na miłowaniu ludzi 
takich, jakimi są. Miłość 
prawdziwa nie stawia 
warunków. Tak kocha nas 
Bóg. Miłość cieszy się, 
gdy i ten, kogo kocha, 
sam umie kochać, bo to 
decyduje o jego szczęściu. 
Paweł pisze do Rzymian: 
„Przygarniajcie siebie 

nawzajem, bo i Chrystus 
przygarnął was ku chwale 
Boga” (Rz 15,7). Rodzinna 
miłość jest przygarnięciem, 
a nie odepchnięciem. Jan 
Chrzciciel odsłania główną 
przeszkodę, o którą roz-
bija się miłość. Jest nią 
zakłamanie. Ten, kto udaje, 
nie kocha. Miłość jest zbu-
dowana na umiłowaniu 
prawdy. Ten, kto żyje w 
prawdzie, kocha. Ale praw-
da zawsze zaczyna reformę 
świata od siebie, a nie od 
poprawiania innych. Nasza 
miłość w rodzinie zależy od 
tego, czy umiemy kochać 
prawdę i kochać bliskich                                                                                  

            Fr Bogdan

Kochać domowników                                                                                                                                       

Spowiedź 
przedświąteczna

Zapraszam do udziału w 
spowiedzi przedświątecznej 
w piątek 20 grudnia od godz. 
6pm. Proszę byśmy zaplanow-
ali sobie ten czas na skorzys-
tanie z tego ważnego sakra-
mentu, 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 
przygotujemy 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 nieporo-
zumieniem pomimo przygo-
towanej wieczerzy wigilijnej, 
łamania się opłatkiem czy 
zapalonej choinki. To wszyst-
ko jest tylko oprawą świąt i 
rzeczą zupełnie drugorzędną. 
Niech naszemu przygotow-
aniu się do Sakramentu Pokuty 

Prawda o Niepokalanym 
Poczęciu Maryi jest dog-
matem wiary. Ogłosił go 
uroczyście 8 grudnia 1854 r. 
bullą Ineffabilis Deus papież 
Pius IX w bazylice św. Pi-
otra w Rzymie w obecności 
54 kardynałów i 140 ar-
cybiskupów i biskupów. 
Papież pisał tak: Ogłaszamy, 
orzekamy i określamy, że 
nauka, która utrzymuje, iż 
Najświętsza Maryja Panna 
od pierwszej chwili swego 
poczęcia - mocą szczegól-
nej łaski i przywileju wsze-
chmocnego Boga, mocą 
przewidzianych zasług Je-
zusa Chrystusa, Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego - została 
zachowana nietknięta od 
wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego, jest prawdą 
przez Boga objawioną i 
dlatego wszyscy wierni 
powinni w nią wytrwale i 
bez wahania wierzyć. Tym 
samym kto by tej prawdzie 
zaprzeczał, sam wyłączyłby 
się ze społeczności Kościoła, 
stałby się odstępcą i winnym 
herezji. Maryja od momentu 
swojego poczęcia została 
zachowana nie tylko od 

wszelkiego grzechu, którego 
mogłaby się dopuścić, ale 
również od dziedziczonego 
przez nas wszystkich grze-
chu pierworodnego. Stało 
się tak, chociaż jeszcze nie 
była wtedy Matką Boga. 
Bóg jednak, ze względu na 
przyszłe zbawcze wydarzenie 
Zwiastowania, uchronił 
Maryję przed grzesznością. 
Maryja była więc poczęta 
w łasce uświęcającej, 
wolna od wszelkich kon-
sekwencji wynikających z 
grzechu pierworodnego (np. 
śmierci - stąd w Kościele 
obchodzimy uroczystość 
Jej Wniebowzięcia, a nie 
śmierci).  Historia dog-
matu o Niepokalanym 
Poczęciu jest bardzo długa. 
Już od pierwszych wieków 
chrześcijaństwa liczni te-
ologowie i pisarze wska-
zywali na szczególną rolę i 
szczególne wybranie Maryi 
spośród wszystkich ludzi. 
Ojcowie Kościoła nieraz na-
zywali Ją czystą, bez skazy, 
niewinną. W VII wieku w 
Kościele greckim, a w VIII 
w. w Kościele łacińskim 
ustanowiono święto Poczęcia 

Maryi. Ten problem rozwikłał 
w XIII w. Jan Duns Szkot, 
który wskazał, że uchronienie 
Bożej Rodzicielki od grze-
chu pierworodnego dokonało 
się już mocą odkupieńczego 
zwycięstwa Chrystusa. W 
1477 papież Sykstus IV 
ustanowił w Rzymie święto 
Poczęcia Niepokalanej, które 
od czasów Piusa V (+ 1572 r.) 
zaczęto obchodzić w całym 
Kościele. W czasie objawień 
w Lourdes w 1858 r. Maryja 
potwierdziła ogłoszony zaled-
wie cztery lata wcześniej 
dogmat. Bernadecie Soubi-
rous przedstawiła się 
mówiąc: “Jestem Niepoka-
lane Poczęcie”. W tym roku 
Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP wypada w 
niedzielę, a niedziela jest zaw-
sze pierwsza przed wszyst-
kimi świętami jako pamiątka 
Zmartwychwstania Chrys-
tusa, dlatego Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP została przeniesiona na 
poniedziałek. Zapraszamy do 
udziału w poniedziałkowej 
Mszy św. i oddaniu czci Mar-
yi.                              

Fr Bogdan

Uroczystość Niepoklnego 
Poczęcia NMP                                                                                                                                              

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

towarzyszą słowa św. Pawła 
do Rzymian: „…gdzie jednak 
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 Adwentowym. 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-komu-
nijnej. Nasze następne Msze św. 
Roratnie będą: 11 i 18 grudnia o 
godz. 7pm.  

Opłatki na stół 
wigilijny

Łamanie się opłatkiem na 
początku wieczerzy wigilijnej 
jest pięknym i wymownym 
zwyczajem religijnym, jaki za-
chowujemy my Polacy w naszej 
Ojczyźnie i poza jej granicami 
żyjąc na emigracji. Chleb 
– opłatek jest darem Boga 
Stwórcy i owocem pracy ludz-
kich 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. Uwiel-
biajmy Boga za dar chleba 
i Eucharystii, oraz prośmy 
Go byśmy po chrześcijańsku 
przeżyli te nadchodzące święta. 
Opłatki są już dostępne i można 
je nabywać bezpośrednio po 
Mszy św.
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Collections
Last Sunday’s collec-

tion - £1434.27. The Poor 
Mission Fund collection 
raised £684.27. Thank 
you for your generosity.

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy 

takes place at our 9am on 
Sundays.

Lunch club
Lunch Club continues 

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

PACT 
Carol Service

Churches Together 
Choir, led by Michael El-
lacott, will perform at the 
PACT Carol Service on 
Friday 20th December .

Rehearsals on Sunday 
afternoons 8th and 15th 
December at 2pm – 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 
follow naturally 
from human inter-
action, it is easy to 
forget that they are 
the fruit of a com-
monly held sense 
of justice built 
primarily upon 
solidarity among 
the members 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 

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.

Anthony Horan, Director of the Catholic Parlia-
mentary Office, has sent this for our information:
Selected Voting Record of Luke Graham seek-
ing re-election for the constituency of Ochil 
and South Perthshire
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

NOT
ELECTED

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

All are welcome 
– Come and rest

6pm
Adoration of 
the Blessed Sacrament
6pm-6.30pm
Confessions

7pm, Candlelit Rorate Mass

  Solemnity of the 
Immaculate 
Conception 

of the Blessed 
Virgin Mary
will be celebrated on

Tuesday 10th December
Holy Mass at 10am and 7pm

Holyday of Obligation 
Mass times for the Nativity 

of Our Lord 2019 
Wednesday 24th December 2019    

Solemn Mass in Polish at 9pm                                                                                                        
Solemn Midnight Mass 

& Blessing of Crib                                                                                     
preceded by Carols

from 11.40pm
Thursday 25th December 2019                                                                                                                  

Solemn Mass at 9am & 11am 
Solemn Mass in Polish at 2pm

The Church will then be closed

Faith Formation
Series of talks by Mary 

O’Duffin continues on 
Mondays (9th and 16th 
Decemver) at 7pnm in 
the Diocesan Centre, 
Dundee - DD3 6XY.




