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Christ the King
Year C, 

24th November 2019

Teas after the 
11am Mass 
on Sundays

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

This weekend we cel-This weekend we cel-
ebrate Candlemas, the ebrate Candlemas, the 
great Christian festival great Christian festival 
of light which marks the of light which marks the 
Presentation of the Infant Presentation of the Infant 
Jesus in the Temple of Jesus in the Temple of 
Jerusalem and the Puri-Jerusalem and the Puri-
fication of His Blessed fication of His Blessed 
Mother. The mystical Mother. The mystical 
significance of the Christ significance of the Christ 
Child’s Presentation in Child’s Presentation in 
the Temple was not lost the Temple was not lost 
on Simeon, the pious on Simeon, the pious 
senior citizen who had senior citizen who had 
been assured by the Holy been assured by the Holy 
Ghost that he would not Ghost that he would not 
die before setting eyes on die before setting eyes on 
‘the Christ of the Lord’. ‘the Christ of the Lord’. 
Simeon’s Canticle, the Simeon’s Canticle, the 
Nunc Dimittis, is sung by Nunc Dimittis, is sung by 
the Church each night at the Church each night at 
Compline, and expresses Compline, and expresses 
all of the longing of the all of the longing of the 
Old Testament for the Old Testament for the 
universe-changing event universe-changing event 
which Simeon witnessed which Simeon witnessed 
unfolding before him: unfolding before him: 
“Lord, now lettest thou “Lord, now lettest thou 
thy servant depart in thy servant depart in 

peace … for mine eyes peace … for mine eyes 
have seen thy salvation have seen thy salvation 
… a light for revelation to … a light for revelation to 
the Gentiles, and for glo-the Gentiles, and for glo-
ry to thy people Israel.” ry to thy people Israel.” 
(Lk 2.29-32) At Candle-(Lk 2.29-32) At Candle-
mas we celebrate this in-mas we celebrate this in-
extinguishable light that extinguishable light that 
has come into the world. has come into the world. 

Ash Wednesday this Ash Wednesday this 
year falls on 26th Febru-year falls on 26th Febru-
ary, and throughout Lent ary, and throughout Lent 
we look forward to the we look forward to the 
lighting of the greatest lighting of the greatest 
candle of all, the Paschal candle of all, the Paschal 
Candle, which represents Candle, which represents 
our Risen Lord Himself. our Risen Lord Himself. 
The ocean of light that The ocean of light that 
pours into every corner pours into every corner 
of the Church as the can-of the Church as the can-
dles of the congregation dles of the congregation 
are lit from the Paschal are lit from the Paschal 
Candle at the beginning Candle at the beginning 
of the Easter Vigil fills of the Easter Vigil fills 
the Christian heart with the Christian heart with 
joy as we see how faith joy as we see how faith 
and hope have gained the and hope have gained the 
definitive victory over definitive victory over 
sin and death. During the sin and death. During the 
singing of the Exultet, we singing of the Exultet, we 
praise the bees for pro-praise the bees for pro-
ducing the wax “to build ducing the wax “to build 
a torch so precious”.a torch so precious”.

If the light of candles If the light of candles 
in church signifies the in church signifies the 
salvific illumination that salvific illumination that 

comes with faith, the comes with faith, the 
heat generated by their heat generated by their 
flames reminds us that flames reminds us that 
our Catholic faith must our Catholic faith must 
always be enlivened by always be enlivened by 
charity. Indeed, without charity. Indeed, without 
charity, faith is cold and charity, faith is cold and 
dead and cannot be pleas-dead and cannot be pleas-
ing to Almighty God. ing to Almighty God. 
This is why the extra This is why the extra 
prayer and fasting that prayer and fasting that 
we undertake during Lent we undertake during Lent 

must be accompanied by must be accompanied by 
almsgiving and/or other almsgiving and/or other 
charitable works. And for charitable works. And for 
these to be meritorious, these to be meritorious, 
we need to examine our we need to examine our 
consciences to make sure consciences to make sure 
that we are living in char-that we are living in char-
ity with those around us. ity with those around us. 
The Sacrament of Pen-The Sacrament of Pen-
ance is a great help in ance is a great help in 
this area of our spiritual this area of our spiritual 
lives, not only in gaining lives, not only in gaining 

absolution for us when absolution for us when 
we have failed in charity, we have failed in charity, 
but also in securing for but also in securing for 
us the supernatural help us the supernatural help 
we need to forgive and to we need to forgive and to 
love when this does not love when this does not 
come easily. We should come easily. We should 
each of us be working on each of us be working on 
making our hearts a blaz-making our hearts a blaz-
ing furnace of charity.ing furnace of charity.

Canon MulhollandCanon Mulholland

The Feast of the Presentation 
of the Lord - Candlemas

2nd February 2020

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 Who is the king of glory? 
 It is the Lord

Gospel Acclamation 
 The light to enlighten the Gentiles 
 and give glory to Israel, 
 your people.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Ofiarowanie Pańskie Ofiarowanie Pańskie 
przypada czterdzieści przypada czterdzieści 
dni po Bożym Narodze-dni po Bożym Narodze-
niu. Na pamiątkę oc-niu. Na pamiątkę oc-
alenia pierworodnych alenia pierworodnych 
synów Izraela podczas synów Izraela podczas 
niewoli egipskiej, każdy niewoli egipskiej, każdy 
pierworodny syn u pierworodny syn u 
Żydów był uważany za Żydów był uważany za 
własność Boga. Dlatego własność Boga. Dlatego 
40 dnia po urodzeniu 40 dnia po urodzeniu 
należało syna zanieść należało syna zanieść 
do świątyni w Jerozo-do świątyni w Jerozo-
limie. Składano wtedy limie. Składano wtedy 
dziecko w ręce kapłana, dziecko w ręce kapłana, 
by je następnie wykupić by je następnie wykupić 
za symboliczną za symboliczną 
opłatę, równą zapłacie opłatę, równą zapłacie 
za pięć dni pracy. za pięć dni pracy. 
Równocześnie z Równocześnie z 
obrzędem ofiarowania obrzędem ofiarowania 
i wykupu pierworod-i wykupu pierworod-
nego syna łączyła się nego syna łączyła się 
ceremonia oczyszcze-ceremonia oczyszcze-
nia matki dziecka. Z nia matki dziecka. Z 
tej okazji matka była tej okazji matka była 
zobowiązana złożyć zobowiązana złożyć 
ofiarę z baranka, a jeśli ofiarę z baranka, a jeśli 
była uboga, to przyna-była uboga, to przyna-
jmniej ofiarę z dwóch jmniej ofiarę z dwóch 
synogarlic lub gołębi. synogarlic lub gołębi. 
Fakt, że Maryja i Józef Fakt, że Maryja i Józef 
złożyli synogarlicę, złożyli synogarlicę, 
świadczy, że byli świadczy, że byli 
bardzo ubodzy. Po bardzo ubodzy. Po 
wypełnieniu przepisów wypełnieniu przepisów 
Prawa Mojżeszowego, Prawa Mojżeszowego, 
rodzice Jezusa udali się rodzice Jezusa udali się 
do Nazaretu. Ewange-do Nazaretu. Ewange-
lista Łukasz pokazał, lista Łukasz pokazał, 
że w życiu Jezusa była że w życiu Jezusa była 
nieustannie obecna nieustannie obecna 
łaska Boża. Bóg ze łaska Boża. Bóg ze 
swoją łaską jest obecny swoją łaską jest obecny 
w życiu każdego z nas. w życiu każdego z nas. 
Jego hojność zależy Jego hojność zależy 
od naszego otwarcia. od naszego otwarcia. 
Potwierdzenie dla nas Potwierdzenie dla nas 
stanowią prorokini stanowią prorokini 
Anna i starzec Symeon. Anna i starzec Symeon. 
Za natchnieniem łaski Za natchnieniem łaski 
znaleźli się w świątyni, znaleźli się w świątyni, 

w momencie ofiarow-w momencie ofiarow-
ania Dzieciątka Jezus. ania Dzieciątka Jezus. 
Życie Anny opisane Życie Anny opisane 
zostało jako owoc zostało jako owoc 
dojrzałej wiary. Jako dojrzałej wiary. Jako 
wdowa poświęciła je wdowa poświęciła je 
służbie w świątyni, służbie w świątyni, 
„służąc Bogu w postach „służąc Bogu w postach 
i modlitwach, dniem i i modlitwach, dniem i 
nocą” (Łk 2, 37). Nie nocą” (Łk 2, 37). Nie 
mogła być w żaden mogła być w żaden 
sposób poinformowana, sposób poinformowana, 
a jednak „przyszedłszy a jednak „przyszedłszy 
w tej właśnie chwili, w tej właśnie chwili, 
sławiła Boga i mówiła sławiła Boga i mówiła 
o Nim wszystkim, o Nim wszystkim, 
którzy oczekiwali wy-którzy oczekiwali wy-
zwolenia” (Łk 2, 38). zwolenia” (Łk 2, 38). 
Anna oznajmiła, że to Anna oznajmiła, że to 
Dziecko, które prze-Dziecko, które prze-
bywa w świątyni jest bywa w świątyni jest 
odpowiedzią dla Izra-odpowiedzią dla Izra-
elitów oczekujących elitów oczekujących 
Mesjasza. W ten sposób Mesjasza. W ten sposób 
prorokini złożyła ciche prorokini złożyła ciche 
świadectwo o znaczeniu świadectwo o znaczeniu 
Jezusa dla ludzi, którzy Jezusa dla ludzi, którzy 
z niecierpliwością z niecierpliwością 
oczekują odkupienia. oczekują odkupienia. 
Również starzec Syme-Również starzec Syme-
on „był to człowiek on „był to człowiek 
prawy i pobożny, prawy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy wyczekiwał pociechy 
Izraela, a Duch Święty Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim (Łk spoczywał na nim (Łk 
2, 25). Wziął na ręce 2, 25). Wziął na ręce 
s z e ś c i o t y g o d n i o w e s z e ś c i o t y g o d n i o w e 
Dzieciątko, uniósł je Dzieciątko, uniósł je 
wysoko z najwyższą wysoko z najwyższą 
czcią, poznając w Nim czcią, poznając w Nim 
Zbawiciela świata i Zbawiciela świata i 
błogosławiąc dobroć błogosławiąc dobroć 
Boga: „Teraz o Władco, Boga: „Teraz o Władco, 
pozwól odejść słudze pozwól odejść słudze 
Twemu w pokoju” (Łk Twemu w pokoju” (Łk 
2, 29). W ten sposób cel 2, 29). W ten sposób cel 
jego doczesnego życia jego doczesnego życia 
został już osiągnięty, został już osiągnięty, 
gdyż zobaczył Zba-gdyż zobaczył Zba-
wiciela, którego po-wiciela, którego po-
jawienie się rozpoczyna jawienie się rozpoczyna 
ostatni etap zbawczej ostatni etap zbawczej 

historii. Łaska Boża historii. Łaska Boża 
jest odpowiedzią na jest odpowiedzią na 
nasze ofiarowanie, a nasze ofiarowanie, a 
więc życie, w którym więc życie, w którym 
dominuje pragnienie dominuje pragnienie 
zawierzenia i oddania zawierzenia i oddania 
się Bogu. Wezwanie się Bogu. Wezwanie 
do bycia świadkiem do bycia świadkiem 
Bożej łaski w świecie Bożej łaski w świecie 
podejmują osoby kon-podejmują osoby kon-
sekrowane. Swoim sekrowane. Swoim 
życiem pokazują, życiem pokazują, 
jak bardzo różne są jak bardzo różne są 
sposoby na „bycie sposoby na „bycie 
chrześcijaninem”. Od chrześcijaninem”. Od 
1997 roku w Święto 1997 roku w Święto 
Ofiarowania Pańskiego Ofiarowania Pańskiego 
Kościół powszechny Kościół powszechny 
obchodzi ustanow-obchodzi ustanow-
iony przez św. Jana iony przez św. Jana 
Pawła II „Dzień Życia Pawła II „Dzień Życia 
K o n s e k r o w a n e g o ” , K o n s e k r o w a n e g o ” , 
poświęcony modlitwie poświęcony modlitwie 
za osoby, które oddały za osoby, które oddały 
swoje życie na służbę swoje życie na służbę 
Bogu i ludziom w nie-Bogu i ludziom w nie-
zliczonych zakonach, zliczonych zakonach, 
zgromadzeniach i in-zgromadzeniach i in-
stytutach świeckich, stytutach świeckich, 
według udzielonej im według udzielonej im 
łaski. W ten sposób łaski. W ten sposób 
dążą do miłości dążą do miłości 
doskonałej – celu doskonałej – celu 
każdego chrześcijanina. każdego chrześcijanina. 
Święto Ofiarowania to Święto Ofiarowania to 
okazja do naszego os-okazja do naszego os-
obistego zawierzenia obistego zawierzenia 
Bogu, który nieustannie Bogu, który nieustannie 
działa w naszym życiu. działa w naszym życiu. 
Pozwólmy Panu działać Pozwólmy Panu działać 
w naszej codzienności, w naszej codzienności, 
abyśmy byli widoczny-abyśmy byli widoczny-
mi znakami działania mi znakami działania 
Bożej łaski w świecie.Bożej łaski w świecie.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Fr BogdanFr Bogdan

„Na pamiątkę oc-
alenia pierworodnych 
synów Izraela podczas 
niewoli egipskiej każdy 
pierworodny syn u  

Żydów był uważany za 
własność Boga. Dlatego 
czterdziestego dnia po 
jego urodzeniu należało 
zanieść syna do świątyni 
Jerozolimskiej, złożyć 
go w ręce kapłana, a 
następnie wykupić za 
symboliczną opłatą 5 
syklów. Równocześnie z 
obrzędem ofiarowania i 
wykupu pierworodnego 
syna łączyła się ceremo-
nia oczyszczenia matki 
dziecka. Z tej okazji 
matka była zobowiązana 
złożyć ofiarę z baranka 
lub z dwóch synogarlic 
jeśli była zbyt uboga. 
Święto Ofiarowania 
Pańskiego przypada 
czterdziestego dnia po 
Bożym Narodzeniu. 
Jest pamiątka ofiarow-
ania Pana Jezusa w 
świątyni Jerozolimsk-
iej i dokonania przez 
Matkę Bożą obrzędu oc-
zyszczenia. Tradycyjnie 
dzisiejszy dzień nazywa 
się także dniem Matki 
Bożej Gromnicznej. W 
ten sposób uwypukla 
się fakt przyniesienia 
przez Maryję małego 
Jezusa do świątyni. Ob-

chodom towarzyszyła 
procesja ze świecami. 
W czasie Ofiarowania 
starzec Symeon wziął 
na ręce Pana Jezusa i 
wypowiedział prorocze 
słowa: „Światłość na 
oświecenie pogan i na 
chwałę Izraela” (Łk 2, 
32). Według podania 
procesja z zapalonymi 
świecami była znana w 
Rzymie już w czasach 
papieża św. Galeze-
go w 492 r. Od X w. 
upowszechnił się obrzęd 
poświęcenia świec, 
których płomień symbol-
izuje Jezusa – Światłość 
świata, Chrystusa, który 
uciszał burze, był, jest 
i na zawsze pozost-
anie Panem wszystkich 
praw natury. W Polsce 
święto Ofiarowania 
Pańskiego ma charak-
ter wybitnie maryjny. 
Polacy widzą w Maryi 
Tę, która sprowadziła 
na ziemię niebiańskie 
Światło i która nas tym 
Światłem broni i osłania 
od wszelkiego zła. Dlat-
ego często brano do ręki 
gromnicę, zwłaszcza w 
niebezpieczeństwach 
wielkich klęsk i grożącej 
śmierci. Niegdyś wiel-
kim wrogiem domów 
w Polsce były burze, 
a zwłaszcza pioruny, 

2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej)(Matki Bożej Gromnicznej)

Świadkowie Królestwa                                                                                                                                        Świadkowie Królestwa                                                                                                                                        



 Parish website:   www.stjohns-perth.org.uk      Discover us  @StJohnRCPerth

Collections
Thank you for last Sun-

day’s collection which 
amounted to £1450.10.

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.

Children’s 
Liturgy

Children’s Liturgy 
continues on Sunday - at 
our 9am Mass.

Lunch Club
Our Lunch Club con-

tinues on Mondays from 
12noon-1pm - soup and 
homemade bread - £2.50. 
All welcome.

Italian classes
Classes for beginners 

and for speakers at all 
levels have restarted in 
St John’s Church Hall on 
Saturdays at 4.15pm. All 
welcome.

Union of 
Catholic 
Mothers

Our next meeting will 
be on Tuesday 4th Febru-
ary,  after 7pm Mass. It 
will be a Mini Bingo in 
aid of UCM funds, fam-
ily & friends welcome.

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: Dea-
con Tom Clark and In-
fanta Doña Pilar de Es-
paña

Fidelium animae per 
misericordiam Dei req-
uiescant in pace. Amen.

2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego 2 luty – Święto Ofiarowania Pańskiego 
(Matki Bożej Gromnicznej)(Matki Bożej Gromnicznej)

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skorzys-
tania z Sakramentu Spow-
iedzi od godz. 4:15pm. 
Zapraszamy do regularnej 
spowiedzi i do pełnego 
uczestnictwa we Mszy 
św. Msza św. w każdą 
niedzielę o godz. 5pm. 

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  1 marca 
2020 r. o godz. 5pm. 

Spotkanie 
Rodziców Dzieci 
Pierwszo-
Komunijnych

Rodziców dzieci 
przygotowujących się do 
Pierwszej Spowiedzi i 
Komunii św. zapraszam 
nas potkanie w środę 5 
lutego 2020 r. o godz. 
7:00pm w holu para-
fialnym. Na spotkaniu 
wymagane jest przynajm-
niej jedno z rodziców bez 
dzieci komunijnych. 

  

Adoracja 
Najświętszego 
Sakrament

Zapraszamy do udziału 
w adoracji Najświętszego 
Sakramentu w każdy 
wtorek od godz. 6 –7pm. 
Po zakończonej adoracji 
Msza św. o godz. 7pm 
po angielsku. Podczas 
adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest też 
możliwość przystąpienia 
do Sakramentu spowied-
zi od godz. 6 – 6:45pm. 
Dodatkowo Sakrament 
spowiedzi jest jeszcze  w 
każdą sobotę po Mszy 
św. porannej ok. godz. 
10:30am, oraz w niedzielę 
od godz. 4:15pm.   

które zapalały i niszczyły 
domostwa, przeważnie 
wówczas drewniane. 
Właśnie od nich miała 
strzec domy świeca 
poświęcona w święto 
Ofiarowania Chrystusa. 
Zwykle była ona pięknie 
przystrajana i malowana. 
W czasie burzy zapalano 
ją i stawiano w oknach, 
by prosić Maryję o 
ochronę. Gromnicę 
wręczano również 
konającym, aby chronić 
ich przed napaścią złych 
duchów. Ze świętem 
Matki Bożej Gromnic-
znej kończy się w Polsce 
okres śpiewania kolęd, 
trzymania żłóbków i ch-
oinek. Od 1997 r. 2 lute-
go Kościół powszechny 
obchodzi ustanowiony 
przez św. Jana Pawła II 
Dzień Życia Konsekrow-
anego, poświęcony mod-
litwie za osoby, które 
oddały swoje życie na 
służbę Bogu i ludziom w 
niezliczonych zakonach, 
zgromadzeniach zakon-
nych, stowarzyszeniach 
życia apostolskiego i 
instytutach świeckich. 
Pamiętajmy o nich w 
naszych modlitwach. 

                                                                    

Fr Bogdan

Christian Unity 
Service

Week of Prayer for 
Christian Unity will be 
held on Wednesday 19th 
February at 7.30pm in St 
John’s Episcopal Church 
in Princes Street. The ser-
vice has been prepared 
by Christians Together in 
Malta, and has a focus on 
“unusual kindness”. 

The Methodist Church 
will again be holding 
Lenten Lunches and 
Bible Study on Thurs-
days in Lent, beginning 
on 27th February.  The 
theme this year is “Stop 
and Stare” – taking time 
out from busy lives. 

Rainbows are
recruiting

Is your daughter aged 
5-7 (or coming up to 5)? 
There are some vacan-
cies in the 19th Perth 
Rainbows. Rainbows 
is all about developing 
self-confidence, build-
ing friendships, learning 
new things and having 
fun. Girls get their hands 
dirty with arts and crafts, 
get in touch with nature 
and play games - it’s all 
about learning by doing.

We meet on Friday 
evenings - 5.30-6.30pm 
in St John’s Church Hall 
- please call Anne Mitch-
ell (01738 628039) to 
find out how to enrol.

Sacrament of 
Confirmation 

The Sacrament of 
Confirmation will be 
conferred on Wednesday 
11th November 2020 
at 7pm. Parent/Carers 
of children at St John’s 
Academy are asked to 
pick up a Registration 
Form from Canon Mul-
holland. If your child 
does not attend St John’s 
Academy, please also 
pick up a Registration 
Form. P6 pupils have al-
ready started their prepa-
ration for this Sacrament 
in November. 

First 
Sacrament of 
Confession 

The First Sacrament of 
Confession for P4 will 
take place on Wednes-
day 4th March 2020 at 
1.30pm. Parent/Carers of 
children not at St John’s 
Academy are invited to 
speak to Canon Mulhol-
land. 

Carnivale - 
Masked Ball

Tickets  are now avail-
able for   the   Italian 
Association’s Annual 
Masked Ball on   Shrove 
Tuesday 25th Febru-
ary, at 7pm for 7.30pm 
-  price    £10 -  includes    
three course meal and  
live music - please  bring  
your own drink. Please  
add  your  name  to  the  
list to book a ticket.

St John’s Academy
Primary news

On Monday 3rd Febru-
ary - P2 & P7 will join us 
for Holy Mass at 10am.

On Tuesday 4th, 
Canon Mulholland will 
help judge the final of 
the Youth Philanthropy 
Initiative in St John’s 
Academy. The winning 
group being rewarded 
with a £3000 cheque for 
their selected charity.  In 
the afternoon he will be 
interviewed by P6 on the 
life of a Priest.

Safeguarding 
news

This week Mrs Pauline 
Ward (our parish safety 
co-ordinator) & Canon 
Mulholland completed 
the Annual Parish Safety 
Audit. Pauline is a mem-
ber of St Mary’s Magda-
lene’s and we would like 
to thank her for all her 
advice and help. In due 
course Pauline will demit 
office and we will need 
to recruit someone from 
our own parish to replace 
her.  
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Prayer of 
St Ambrose 
(Before Mass)  

I draw near to the table of 
your most delectable banquet, 
dear Lord Jesus Christ. A sinner, 
I trust not in my own merit; but, 
in fear and trembling, I rely on 
your mercy and goodness. I have 
a heart and body marked by my 
grave offenses, and a mind and a 
tongue I have not guarded well. 
For this reason, God of loving 
kindness and awesome majesty, 
I, a sinner caught by many snares, 
seek safe refuge in you. For you 
are the fountain of mercy.

I would fear to draw near to 
you as my judge, but I seek you 
out as my Saviour. Lord, I show 
you my wounds, and I let you see 
my shame. Knowing my sins are 
many and great, I have reason to 
fear. But I trust in your mercies, 
for they are beyond all number-
ing.

Look upon me with mercy, 
for I trust in you, my Lord Jesus 
Christ, eternal king, God and 
man, you who were crucified for 
mankind. Have mercy upon me, 
you who never cease to make the 
fountain of your mercy flow, for I 
am full of sorrows and sins.

I praise you, the saving Victim 
offered on the wood of the cross 
for me and for all mankind. I 
praise the noble Blood that flows 
from the wounds of my Lord Je-
sus Christ, the precious Blood 
that washes away the sins of all 
the world.

Remember, Lord, your crea-
ture, whom you have redeemed 
with your own Blood. I am sorry 
that I have sinned, and I long to 
put right what I have done. Most 
kind Father, take away all my of-
fenses and sins, so that, purified 
in body and soul, I may be made 
worthy to taste the Holy of holies.

And grant that this holy meal 
of your Body and Blood, which 
I intend to take, although I am 
unworthy, may bring forgive-
ness of my sins and wash away 
my guilt. May it mean the end of 
my evil thoughts and the rebirth 
of my better longings. May it 
lead me securely to live in ways 
that please you, and may it be a 
strong protection for body and 
soul, against the plots of my en-
emies. Amen.

Prayer of 
St Thomas Aquinas 
(Before Mass)  

Almighty and ever-living God, 
I draw near to the sacrament of 
your only-begotten Son, our Lord 
Jesus Christ.

I come sick to the physician 
of life, unclean to the fountain of 
mercy, blind to the light of eter-
nal brightness, poor and needy 
to the Lord of heaven and earth. 
So I ask you, most generous 
Lord: graciously heal my infir-
mity, wash me clean, illumine my 
blindness, enrich my poverty, and 
clothe my nakedness.

May I receive the Bread of an-
gels, the King of kings, and Lord 
of lords, with such reverence and 
humility, such contrition and de-
votion, such purity and faith, and 
such resolve and determination 
as may secure my soul’s salva-
tion. Grant as I may receive not 
only the visible sign of the Lord’s 
Body and Blood, but also all the 
reality and the power of the sac-
rament.

Grant most kind God, that I 
may receive the Body of your on-
ly-begotten Son, our Lord Jesus 
Christ, which he received from 
the Virgin Mary, and may receive 
it in such a way that I become a 
loving part of his Mystical Body 
and counted among his members.

O most loving Father, grant me 
your beloved Son.

While on this earthly pilgrim-
age, I receive him under the veil 
of this sacrament; so may I come 
at last to see him face to face 
for all eternity. For he lives and 
reigns with you for ever and ever. 
Amen.

 

Prayer of 
St John Chrysostom
(Before Mass)  

I believe, O Lord, and I con-
fess that Thou art truly the Christ, 
the Son of the Living God, Who 
came into the world to save sin-
ners, of whom I am the chief.

And I believe that this is Thy 
pure Body and Thy own precious 
Blood. Therefore, I pray Thee, 
have mercy on me and forgive 
my transgressions, voluntary and 
involuntary, in word and deed, 
known and unknown. And grant 
that I may partake of Thy Holy 
Mysteries without condemnation, 
for the remission of sins and for 
life eternal. Amen.

Prayer of
St Thomas Aquinas 
(After Mass)

Lord, Father all-powerful and 
ever-living God, I thank you, for 
even though I am a sinner, your 
unprofitable servant, not because 
of my worth but in the kindness 
of your mercy, you have fed me 
with the precious body and blood 
of your Son, our Lord Jesus 
Christ. I pray that this holy com-
munion may not bring me con-
demnation and punishment but 
forgiveness and salvation.

May it be a helmet of faith 
and a shield of good will. May 
it purify me from evil ways and 
put an end to my evil passions. 
May it bring me charity and pa-
tience, humility and obedience, 
and growth in the power to do 
good. May it be my strong de-
fense against all my enemies, vis-
ible and invisible, and the perfect 
calming of all my evil impulses, 
bodily and spiritual. 

May it unite me more closely 
to you, the one true God, and 
lead me safely through death to 
everlasting happiness with you. 
And I pray that you will lead me, 
a sinner, to the banquet where 
you, with your Son and Holy 
Spirit, are true and perfect light, 
total fulfillment, everlasting joy, 
gladness without end, and perfect 
happiness to your saints. Grant 
this through Christ our Lord. 
Amen.

Prayers before and after Mass

BINGO TEABINGO TEA

Tuesday 11th Tuesday 11th 
FebruaryFebruary

All proceeds towards All proceeds towards 
funding Nurses and funding Nurses and 
Youth Volunteers Youth Volunteers 
with the Dunkeld with the Dunkeld 

Lourdes PilgrimageLourdes Pilgrimage

Tickets £1Tickets £1
inc. Tea & Cake.inc. Tea & Cake.

Eyes down 7.30pmEyes down 7.30pm

Week of Prayer
for Christian Unity 

The 2020 Week of Prayer for Chris-
tian Unity have been prepared by the 
Christian churches in Malta and Gozo. 
On 10th February many Christians in 
Malta celebrate the Feast of the Ship-
wreck of St Paul, marking and giving 
thanks for the arrival of Christian faith 
on these islands. The reading from the 
Acts of the Apostles used for the feast 
is the text chosen for this year’s Week 
of Prayer.

Hospitality is a much needed virtue in 
our search for Christian unity. It calls us 
to a greater generosity to those in need. 
The people who showed unusual kind-
ness to St Paul and his companions did 
not yet know Christ, and yet it is through 
their unusual kindness that a divided 
people were drawn closer together. Our 
own Christian unity will be discovered 
not only through showing hospitality 
to one another, but also through loving 
encounters with those who do not share 
our language, culture or faith.

In such tempestuous journeys and 
chance encounters, God’s will for his 
Church and all people comes to fulfil-
ment. As St Paul will proclaim in Rome, 
this salvation of God has been sent to 
all peoples (see Acts 28:28). This is 
an annual initiative whereby Christian 
communities throughout the world are 
invited to pray for one another and for 
greater Christian Unity.

ANIMA CHRISTI  
Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, 
wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O good Jesus, hear me.
Within Your wounds, hide me.
Separated from you, 
let me never be.
From evil one, protect me.
At the hour of my death, call me.
and close to you, bid me.
That with your saints, I may be.
Praising you forever and ever. 
Amen.


