St John the Baptist's, Perth
SUNDAY HOLY MASS
4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday
9am, 11am, 6.30pm

WEEKDAY HOLY MASS
Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm
or as announced

MSZA ŚW.
SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
PO POLSKU
& following 10am Mass
Niedziela 5pm
on Saturdays
Pojednania 4.15pm

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)

The Baptism
of King
Our Lord
Christ the

My dear
sisters and
brothers
in Christ
In the wonderful Sacrament of His Body
and of His Blood, Jesus
gives Himself as a food
and a drink, so that we
may abide in Him as He
abides in us, so that we
may live for Him, and
that we may live forever
In the tabernacle, the
holy Eucharistic species
receive the homage of
our worship. Although
the Gospel does not
mention any adoration of
the Blessed Eucharist, it
tells us of the first Benediction of the Blessed
Sacrament in the history
of mankind.
In Bethlehem, whose
name means “House of
the Bread”, in a poor
crib, a place of silence
and of peace, Jesus receives the adoration of
Mary and Joseph, a few
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shepherds and the Magi,
the wise men from the
East, while the angels
in Heaven proclaim the
glory of God and announce to men the peace
which comes from God.
Would we not be
brought back by every
adoration, every Benediction of the Blessed
Sacrament to the holy
stable? Would Jesus
perchance have been so
deeply moved by the
prayer of a few poor
people near Him that He
would have wanted to be
able to receive throughout the ages the poor that
we are? The sacramental
Presence grants us to be
associated with the worship of the inhabitants of
the Crib and its visitors.
In the school of the
shepherds, let us learn
how to adore, let us renew our presence near
the Blessed Sacrament.
The first monstrance was
a crib, because there was
no room in the inn. What
is a crib? What is a child?

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
The Lord will bless his people
with peace.
Gospel Acclamation
The heavens opened
and the Father’s voice resounded:
‘This is my Son, the Beloved.
Listen to him.
Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810		

Teas after the
11am Mass
on Sunday
and 10am Mass
on Tuesdays

Priests for
Scotland
tland
A LIFE
WORTH
LIVING
If you would like to
learn more about
becoming a priest please contact
Dunkeld Diocese’s
Vocations Director
Fr Mark Cassidy 01382 611282

All that is small, all this
is quite devoid of interest. In this place, God
hides Himself. Under the
figure of a little child,
He awaits the shepherds.
Today as well, His sacramental presence reaches
us under the appearance
of a bit of bread.
The shepherds receive
the invitation from an angel. We too are invited to
visit the Lord. We therefore need to be watchful.
We need to take the time
to encounter Jesus and
to allow ourselves to be
fascinated by His face.
The shepherds live in the
fields. They spend day
and night watching their
flocks. They are contemplative. As soon as the
angel has spoken, they
@StJohnRCPerth

do not tarry and start for
Bethlehem. They come,
they find and they return,
“glorifying and praising
God for all the things
they had heard and seen”
(Lk 2:20). “But Mary
kept all these things,
pondering them in her
heart.” (Lk 2:19)
Like the shepherds and
Mary, let us not tarry but
let us go to Jesus. Let us
gladly visit our churches,
the Bethlehem of our cities. Let us gladly spend
time in front of the tabernacle or the monstrance.
Jesus, God with us, is
awaiting us and breaks
the bread of His Word
and of His Flesh for 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: Maureen
Melrose, Pat Kulik, Frank
Lanni and Inez Creith
Anniversaries:
Martha Easter Johnston, Jim
Smith, Mary Arklass and
Donald MacDonald.
Fidelium animae per misericordiam Dei requiesCanon Mulholland cant in pace. Amen.
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM

Arka z potopu nieprawości
Duch, który przybrał
postać gołębicy, jest
nieprzypadkowym
symbolem.
Odnosi
całą symbolikę chrztu Jezusa do potopu
w czasach Noego. Noe
po zakończeniu potopu
wypuszczał
gołębia,
chcąc przekonać się, czy
wody na tyle opadły, by
mógł wyjść z cyprysowej arki. Obecność
gołębicy jest więc znakiem obwieszczającym
koniec pogrążania się
w biocie występków.
Jezus wychodzący z
wód Jordanu daje się
poznać ludzkości jako
nowy Noe, a Jego ciało
jest jak mistyczna arka
gotowa wydobyć z
odmętów demoralizacji
i deprawacji każdego,
kto
tylko
zechce
się w niej schronić.
Chrzest jest przypomnieniem nie tylko archaicznego
tsunami,
ale też wskazaniem
nowej szansy, nowej
arki i nowego Noego.
Wszystkie sakramenty
mają skuteczną moc
zbawiania człowieka,
ale rzadko słyszmy o
ich znaczeniu. Wszelkie teksty Starego Testamentu są skarbcem
treści dla pełnego zrozumienia tego wszystkiego, czego dokonał
Jezus i co dzieje się w
Kościele. Taki sposób
czytania Biblii nazywa się typologią. W
jej obszarze mieści się
zasada powtarzalności
na różnych poziomach

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.

Liturgia dziecięca

Zapraszam
wszystkie dzieci na Msze św.

pewnych
wydarzeń
opisanych w Starym
Testamencie. I tak biblijny potop jest jedną z
takich informacji, która
ciągle do nas powraca jako wyjaśnienie
rzeczywistości
aktualnej. Raz po raz
następują jakieś potopy, choćby w Nowym
Orleanie albo na Nikobarach. Ale obraz potopu odnosi się bardziej
do innego zalewu, który
dosłownie
pogrąża
świat ludzki. Mamy
zalew fałszywych informacji, które zagłuszają
sumienie, mamy zalew
deprawacji,
mamy
zalew propagandy albo
demoralizujące trendy
w kulturze, wreszcie
zalew ciemności, okultyzmu,
bluźnierstwa,
magii. Bóg ciągle podejmuje akcje ratunkowe,
ale one wszystkie nie
istniałyby, gdyby nie
moc sakramentu chrztu, tego wydarzenia,
którym Jezus rozpoczął
tysiące, miliony interwencji zbawczych w
życiu
ochrzczonych,
by nie potopili się w
zalewach
ciemności,
grzechu,
śmierci,
potępienia,
rozpaczy. Woda obmywa,
ale też topi, pogrąża,
uśmierca. Jezus zaś
wchodzi na dno Jordanu i z niego wychodzi przy akompaniamencie odsłaniającego
się nieba i objawienia
się Ducha Świętego,
świadczącego o Jezusie

jako jedynym zbawicielu. Pozostaje jeszcze
tylko przypomnieć, że
Noe uratował tylko te
istnienia, które tworzyły
heteroseksualne pary.
Świat dokoła niego
był pomieszany. Granice płci się zacierały,
zacierając jednocześnie
granice porządku Boskiego prawa. Podobnie
byto z Sodomą. Jakimś
znakiem dla świata, że
czas następnego potopu może powtórnie
dotknąć współczesną
generację, jest zacieranie granic przykazań
Boga i kurczenie się
porządku heteroseksualnego, czyli zdolnego
do prokreacji, która
wszak jest kontynuacją
dzieła
stworzenia.
Warto o tym pamiętać
w epoce, gdy karta
praw człowieka jest
ubłocona propozycjami
lekceważącymi prawa
Boga.
Lekceważenie
prawa
fizyki,
na
przykład prawa grawitacji, może skończyć
się kalectwem albo
śmiercią. Lekceważenie
praw duchowych może
skończyć się kataklizmem. Zawsze jest
jednak nadzieja dla
ochrzczonych: mamy
niezatapialną arkę mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół.

połączoną z liturgią dla
dzieci w każdą pierwszą
niedzielę
miesiąca.
Najbliższa Msza św. dla
dzieci będzie 2 lutego
2020 r. o godz. 5pm.

od godz. 6 –7pm. Po
zakończonej
adoracji
Msza św. o godz. 7pm
po angielsku. Podczas
adoracji Najświętszego
Sakramentu jest też
możliwość przystąpienia
do Sakramentu spowiedzi 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.

Adoracja
Najświętszego
Sakramentu

Zapraszamy
do
udziału
w
adoracji
Najświętszego
Sakramentu w każdy wtorek

Fr Bogdan

Parish website: www.stjohns-perth.org.uk

Chrzest
Pański

W
niedzielę
po
uroczystości Objawienia Pańskiego, Trzech
Króli, przypada święto
Chrztu Pana Jezusa.
Zamyka
ono
okres
świętowania
Bożego
Narodzenia.
Chrystus
już jako dorosły, 30-letni
mężczyzna, przychodzi
nad brzeg Jordanu, by
z rąk Jana Chrzciciela,
swojego Poprzednika,
przyjąć chrzest. Chociaż
sam nie miał grzechu, nie odsunął się od
grzesznych ludzi: wraz
z nimi wstąpił w wody
Jordanu, by dostąpić
oczyszczenia. W ten
sposób uświęcił wodę.
Opis chrztu Pana Jezusa zostawili nam
wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej
to
wydarzenie
zrelacjonował nam św.
Mateusz.
W dniu chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego
Ojca jako Syn posłany
dla dokonania dzieła
zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym
świadectwem
Bóg
Ojciec. Zamknięte przez
grzech Adama niebiosa
otwierają się, na Jezusa
zstępuje Duch Święty.
Z nieba daje się słyszeć
jednoznaczny głos: Tyś
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jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie. Od uroczystego
aktu chrztu Chrystus
rozpoczął swoją misję
nauczycielską.
Jezus miał wtedy
trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał
występować publicznie
przed ludem i nauczać.
Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna
się pełnia dojrzałości
męskiej. Mówimy o
mężczyznach, gdyż kobiety nigdy nie miały
prawa zabierać głosu
publicznie.
W
tym
wydarzeniu mamy też
pierwsze w historii
świata pojawienie się
w postaci widzialnej
całej Trójcy Świętej:
Bóg Ojciec przemawia,
Syn Boży jest w postaci
ludzkiej, a Duch Święty
pojawia się nad Nim w
postaci gołębicy (epifania trynitarna). Św.
Jan Apostoł podaje nam
miejsce, gdzie miał
być Pan Jezus ochrzczony: “Działo się to w
Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan
udzielał chrztu” (J 1,
28). Jako dawną Betanię
Zajordańską wskazuje
się dzisiejsze Chirbet el
Medesz, gdzie znajduje
się potok, wpływający
do Jordanu, mający wodę
nawet w upalne lata. Tu

Collections

Thank you for last
Sunday’s
collection
which amounted to
£1430.30.
The second collection,
in aid of Justice and
Peace, raised £503.91.

Holy Hour

On Tuesdays, there
will be Exposition of the
Blessed Sacrament from
6-7pm, during which
there will be an opportunity for Confessions.
Mass will follow at 7pm.

Borrow from our
extensive
collection
available in
the Church Hall

Parish
Shop

End of
Christmastide

według biblistów miał się
ukrywać kiedyś Eliasz. Tu
osiemset lat po nim miał
wystąpić Jan Chrzciciel.
W pobliżu Jordan jest
bardzo płytki, tak że tędy
właśnie prowadził szlak
ze wschodu na zachód.
Wykorzystał tę dogodną
sytuację Jan Chrzciciel,
aby zwiastować Mesjasza i przygotować na
Jego przyjście serca
ludzkie. Rytualne obmycia były znane w
starożytności u wielu
ludów. Był to zewnętrzny
znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione
grzechy i gotowości
zadośćuczynienia za nie.
Był to krzyk tęsknoty
duszy, aby Bóg w swoim
miłosierdziu
oczyścił
ją z win, jak woda oczyszcza ciało z brudu
zewnętrznego, materialnego.
W Babilonii istniało
święte miasto Eridu,
dokąd spieszyły tłumy,
aby się obmyć. Święto
Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia nam
Jezusa jako umiłowanego
Syna Bożego, posłanego
przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje
uwagę na rzeczywistość
naszego chrztu. W tym
sakramencie
bowiem
doświadczamy
mocy
zbawczej
Chrystusa,

która wyzwala z niewoli
grzechów.
Zostajemy
także napełnieni Duchem
Świętym i w ten sposób
każdy z nas staje się
umiłowanym dzieckiem
Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto
narodzin
milionów
swoich dzieci, którym
dała nowe, Boże życie
woda chrztu świętego.
Istnieje nakaz liturgiczny, aby w Wielką Noc
przystroić chrzcielnicę
i pokazać ludowi jako
kołyskę jego narodzin
dla nieba. Z tej okazji
kapłan dokonuje wtedy
uroczystego poświęcenia
na oczach ludu wody chrzcielnej.
Tego dnia powinno się
udzielać chrztu wszystkim
katechumenom.
Temu służy również
publiczne
odnowienie
obietnic chrztu świętego
wszystkich
wiernych,
zebranych w kościele.
Wraz ze świętem Chrztu
Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego
Narodzenia.
W
Polsce
jednak
jest dawny zwyczaj
przedłużania tego czasu
do święta Ofiarowania
Pańskiego obchodzonego
2 lutego. Dlatego do tego
dnia można zachować
szopkę w kościele i
śpiewać kolędy.

The Ordinary Time of
the year begins tomorrow. This season is devoted to the unfolding of
the mystery of Christ in
all its aspects.

Perth Italian
Association

Open after Mass
on Sunday

Calendars
and Gifts are available

Eucharistic
Ministers and
Readers’ Rotas

The next monthly
meeting of the Italian Association will take place
The new Rotas are
on Saturday 25th January - starting with Holy now available for uplift
Mass in Italian at 1pm in from the Sacristy.
St John’s.

Italian classes

Children’s
Liturgy

Classes for beginners
Children’s Liturgy reand for speakers at all commences this Sunday
levels have restarted in - at our 9am Mass.
St John’s Church Hall on
Saturdays at 4.15pm. All
welcome.

Lunch Club

Our Lunch Club recommences on Monday 13th January, from Papers
Catholic papers are
12noon-1pm - soup and
available
in the church
homemade bread - £2.50.
porch
please
take copAll welcome.
ies and share them.

Union of
Catholic
Mothers

Next meeting of the
Union of Catholic Mothers will be on Tuesday
21st January, with Mass
at 7pm followed by a
Fr Bogdan Burns Supper.

Parish website: www.stjohns-perth.org.uk

Mass for
the Sick

Mass for the Sick will
be celebrated next Saturday, 18th January at
10am with teas in the
Hall afterwards. All welcome.

Discover us @StJohnRCPerth

Life Teen
Europe

For the past three years
Dunkeld Youth Service
has facilitated a 5-day
trip to the Life Teen Europe Summer Camp. It
takes place in the Emmaus Retreat Centre,
Helvoirt, the Netherlands
and welcomes teenagers
(ages 14-19) from across
Europe, in particular the
Netherlands, Germany,
Scotland, Spain and Italy.
They will participate
in a range of faith- and
team-building activities
which will give them a
chance to grow in their
own faith, and also to
receive the support of
other teens in their faith,
as well as allow them to
make friends and connections that can last for
many years to come.
This year we will return
again to the Emmaus Retreat Centre in Helvoirt,
The Netherlands to explore the theme of FIAT!
The dates are 3rd-8th August - reservations close
on Monday 9th March
- contact youth-office@
dunkelddiocese.org.uk

Prayers before and after Mass
Prayer of St Ambrose

Prayer of St Thomas Aquinas
(Before Mass)

Prayer of St Thomas Aquinas

(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.

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

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 communion
may not bring me condemnation and
punishment but forgiveness and salvation.

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

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 numbering.

May I receive the Bread of angels, the
King of kings, and Lord of lords, with such
reverence and humility, such contrition and
devotion, such purity and faith, and such
resolve and determination as may secure
my soul’s salvation. 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 sacrament.

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.

Grant most kind God, that I may receive
the Body of your only-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.

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
Jesus Christ, the precious Blood that
washes away the sins of all the world.
Remember, Lord, your creature, 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 offenses 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 forgiveness 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 enemies. Amen.

O most loving Father, grant me your beloved Son.
While on this earthly pilgrimage, 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 confess that
Thou art truly the Christ, the Son of the
Living God, Who came into the world to
save sinners, of whom I am the chief.

(After Mass)

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 patience, humility and obedience,
and growth in the power to do good.
May it be my strong defense against all
my enemies, visible 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.

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.

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.
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