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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

According to the old According to the old 
Penny Catechism, which Penny Catechism, which 
contains some of the most contains some of the most 
eloquent and concise eloquent and concise 
definitions ever crafted, definitions ever crafted, 
“Faith is a supernatural “Faith is a supernatural 
gift of God which ena-gift of God which ena-
bles us to believe without bles us to believe without 
doubting whatever God doubting whatever God 
has revealed”.has revealed”.

The fact that Faith is a The fact that Faith is a 
‘supernatural gift’ means ‘supernatural gift’ means 
that we cannot manufac-that we cannot manufac-
ture it for ourselves. We ture it for ourselves. We 
cannot argue ourselves, cannot argue ourselves, 
or anyone else, into the or anyone else, into the 
Faith. We may prepare Faith. We may prepare 
the ground by means of the ground by means of 
rational deliberation and rational deliberation and 
prayer; but ultimately prayer; but ultimately 
Faith must be freely of-Faith must be freely of-
fered by God, and freely fered by God, and freely 
received by us. When a received by us. When a 
small child is Baptised, small child is Baptised, 

his parents make that de-his parents make that de-
cision on his behalf, and cision on his behalf, and 
the ‘theological virtue’ the ‘theological virtue’ 
of Faith is planted in his of Faith is planted in his 
heart like a tiny seed that heart like a tiny seed that 
needs to be nurtured and needs to be nurtured and 
nourished as he grows nourished as he grows 
up. Once he reaches the up. Once he reaches the 
age of reason it is then up age of reason it is then up 
to him to decide what to to him to decide what to 
do with that gift. It is in do with that gift. It is in 
the nature of a gift that it the nature of a gift that it 
must always be free, so must always be free, so 
the possibility of reject-the possibility of reject-
ing or losing the Faith al-ing or losing the Faith al-
ways remains.ways remains.

God is the author of God is the author of 
all truth, whether we are all truth, whether we are 
talking about those truths talking about those truths 
which may be established which may be established 
by natural reason or the by natural reason or the 
great Mysteries of the great Mysteries of the 
Faith that He reveals to Faith that He reveals to 
us. The gift of Faith does us. The gift of Faith does 
not supersede our human not supersede our human 
reason or leave it behind. reason or leave it behind. 
Rather, it elevates the fac-Rather, it elevates the fac-
ulty of reason to the level ulty of reason to the level 
of supernatural truths, so of supernatural truths, so 
that by God’s grace we that by God’s grace we 
can now apply our intel-can now apply our intel-

lect to exploring the in-lect to exploring the in-
exhaustible Mysteries of exhaustible Mysteries of 
Divine Revelation that Divine Revelation that 
He has made accessible He has made accessible 
to us.to us.

In the words of the In the words of the 
Penny Catechism, Faith is Penny Catechism, Faith is 
a gift which enables us to a gift which enables us to 
believe “without doubt-believe “without doubt-
ing, whatever God has re-ing, whatever God has re-
vealed.” This might strike vealed.” This might strike 
a jarring note in modern a jarring note in modern 
ears that are used to hear-ears that are used to hear-
ing that doubting is a sign ing that doubting is a sign 
of maturity and humility of maturity and humility 
and is therefore virtuous. and is therefore virtuous. 
Today it has become fash-Today it has become fash-
ionable to say that Faith is ionable to say that Faith is 
a personal encounter with a personal encounter with 
Christ, rather than an as-Christ, rather than an as-
sent to a list of ‘proposi-sent to a list of ‘proposi-
tions’. The result of this tions’. The result of this 
is that the contents of is that the contents of 
Divine Revelation have Divine Revelation have 
taken on a secondary im-taken on a secondary im-
portance, and so there are portance, and so there are 
now whole generations now whole generations 
of otherwise well-edu-of otherwise well-edu-
cated Catholics who are cated Catholics who are 
surprisingly ignorant of surprisingly ignorant of 
Catholic doctrine.Catholic doctrine.

For our Faith to be gen-For our Faith to be gen-
uine it must include both uine it must include both 
the inter-personal aspect the inter-personal aspect 
and our assent to the con-and our assent to the con-
tents of the Faith. Yes, my tents of the Faith. Yes, my 
act of Faith consists in a act of Faith consists in a 
personal adhesion to my personal adhesion to my 
Lord and Saviour Jesus Lord and Saviour Jesus 
Christ. But it must also Christ. But it must also 
embrace everything that embrace everything that 
my Saviour teaches, as my Saviour teaches, as 
expressed in the doctrines expressed in the doctrines 
of the Church which He of the Church which He 
endowed with His author-endowed with His author-

ity to teach all nations. If ity to teach all nations. If 
I knowingly deny a single I knowingly deny a single 
doctrine that the Church doctrine that the Church 
proposes as de Fide, or proposes as de Fide, or 
binding on the faithful, binding on the faithful, 
then I am essentially say-then I am essentially say-
ing that Our Lord’s prom-ing that Our Lord’s prom-
ises to His Church – that ises to His Church – that 
the gates of hell will nev-the gates of hell will nev-
er prevail against Her, for er prevail against Her, for 
example – are false. example – are false. 

Let us use 2020 as an Let us use 2020 as an 
opportunity to refresh our opportunity to refresh our 
knowledge of the contents knowledge of the contents 
of the Faith and to deepen of the Faith and to deepen 
our practice of the Faith. our practice of the Faith. 

We should be willing to We should be willing to 
tell anyone who will lis-tell anyone who will lis-
ten that our Catholic Faith ten that our Catholic Faith 
is the most enriching and is the most enriching and 
the most beautiful thing the most beautiful thing 
in our lives. Modern so-in our lives. Modern so-
ciety is actually thirst-ciety is actually thirst-
ing for Divine Truth. We ing for Divine Truth. We 
must be willing to share must be willing to share 
this extraordinary gift of this extraordinary gift of 
our holy and life-saving our holy and life-saving 
Faith.Faith.

Canon MulhollandCanon Mulholland

6th Sunday of the Year
Year A

16th February 2020

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 They are happy who follow God’s law!

Gospel Acclamation 
 Speak, Lord, 
 your servant is listening: 
 you have the message of eternal life.

The most enriching and the most 
beautiful thing in our lives
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Lepiej być kaleką Lepiej być kaleką 
czy martwym? Każdy czy martwym? Każdy 
wolałby żyć okalec-wolałby żyć okalec-
zony, niż zginąć. A zony, niż zginąć. A 
jednak, gdy w grę jednak, gdy w grę 
wchodzi satysfakcja wchodzi satysfakcja 
seksualna, wielu woli seksualna, wielu woli 
stracić życie wieczne stracić życie wieczne 
i zabić w sobie resztkę i zabić w sobie resztkę 
sumienia, niż pozbawić sumienia, niż pozbawić 
się przyjemności się przyjemności 
zmysłowej. Owszem, zmysłowej. Owszem, 
jesteśmy słabi, jesteśmy słabi, 
seksualność nie od seksualność nie od 
razu jest w człowieku razu jest w człowieku 
dojrzała, ale to nie dojrzała, ale to nie 
oznacza, że mamy oznacza, że mamy 
zupełnie jej się zupełnie jej się 
p o d p o r z ą d k o w a ć . p o d p o r z ą d k o w a ć . 
Wszystkie wymi-Wszystkie wymi-
ary ludzkiej natury ary ludzkiej natury 
potrzeba kształtować potrzeba kształtować 
i zapewne niejednok-i zapewne niejednok-
rotnie zdarzają się rotnie zdarzają się 
potknięcia, ale niekiedy potknięcia, ale niekiedy 
doskonałość setnego doskonałość setnego 
wydarzenia jest efektem wydarzenia jest efektem 
99 porażek. Wartość 99 porażek. Wartość 
wielu zmagań, nawet wielu zmagań, nawet 
nieudanych, ujawnia się nieudanych, ujawnia się 
dopiero w ostatecznym dopiero w ostatecznym 
osiągnięciu zwycięstwa osiągnięciu zwycięstwa 
dzięki łasce. Jezus dzięki łasce. Jezus 
domaga się odcięcia domaga się odcięcia 
się od źródeł grzechu, się od źródeł grzechu, 
posługując się mocnym posługując się mocnym 
porównaniem. Wiemy porównaniem. Wiemy 
dobrze, że nie chodzi dobrze, że nie chodzi 
mu o fizyczne okalec-mu o fizyczne okalec-
zenie siebie samego, zenie siebie samego, 
lecz uniemożliwienie lecz uniemożliwienie 
grzechu poprzez grzechu poprzez 
odcięcie się od sytu-odcięcie się od sytu-
acji lub środowisk, w acji lub środowisk, w 
których nasza wierność których nasza wierność 
lub czystość nie miałaby lub czystość nie miałaby 
szans na przetrwanie. szans na przetrwanie. 
Zauważa się Zauważa się 
niepokojącą tendencję niepokojącą tendencję 
we współczesnej we współczesnej 

moralności. Jeśli coś moralności. Jeśli coś 
jest trudne, to zmienia jest trudne, to zmienia 
się moralną kategorię się moralną kategorię 
takiego zachowania i takiego zachowania i 
już się nie podejmu-już się nie podejmu-
je żadnego wysiłku. je żadnego wysiłku. 
Skoro jest coraz więcej Skoro jest coraz więcej 
pijanych kierowców, pijanych kierowców, 
to może stworzyć dla to może stworzyć dla 
nich specjalny pas na nich specjalny pas na 
autostradzie? Czystość autostradzie? Czystość 
i wierność są trudnymi i wierność są trudnymi 
zadaniami moralny-zadaniami moralny-
mi, niektórzy więc mi, niektórzy więc 
przestają nieczystość i przestają nieczystość i 
niewierność nazywać niewierność nazywać 
grzechem i nadają im grzechem i nadają im 
kategorię zachowania kategorię zachowania 
normalnego. Normalne normalnego. Normalne 
nie jest to, co powsze-nie jest to, co powsze-
chne, tylko to, co chne, tylko to, co 
zgodne z normą, czyli z zgodne z normą, czyli z 
zasadą. Dla chrześcijan zasadą. Dla chrześcijan 
zbiorem zasad są Boże zbiorem zasad są Boże 
słowa, a te właśnie słowa, a te właśnie 
przeczytaliśmy w przeczytaliśmy w 
dzisiejszym fragmencie dzisiejszym fragmencie 
Ewangelii. Jeśli ktoś Ewangelii. Jeśli ktoś 
jest seryjnym mordercą, jest seryjnym mordercą, 
to nawet po 99 za-to nawet po 99 za-
bójstwie nie można bójstwie nie można 
uznać, że jego zach-uznać, że jego zach-
owanie jest normalne. owanie jest normalne. 
Sporo ludzi kradnie i Sporo ludzi kradnie i 
oszukuje, ale to wcale oszukuje, ale to wcale 
nie zmienia faktu, że nie zmienia faktu, że 
to, co robią, jest nieuc-to, co robią, jest nieuc-
zciwe. Czy dlatego, że zciwe. Czy dlatego, że 
ktoś jest nałogowym ktoś jest nałogowym 
pijakiem powinniśmy pijakiem powinniśmy 
uznać, że to, co czyni uznać, że to, co czyni 
jest normalne, i zwolnić jest normalne, i zwolnić 
go z odpowiedzialności go z odpowiedzialności 
za awantury i pobi-za awantury i pobi-
cia dokonywane we cia dokonywane we 
własnej rodzinie? Na własnej rodzinie? Na 
pewno nie wie, co pewno nie wie, co 
robi i nie panuje nad robi i nie panuje nad 
sobą, ale inni wiedzą, sobą, ale inni wiedzą, 
co on robi, i mogą co on robi, i mogą 

nad nim zapanować. nad nim zapanować. 
Na pewno niektóre Na pewno niektóre 
zachowania kompul-zachowania kompul-
sywne są poza oceną sywne są poza oceną 
moralną i należy komuś moralną i należy komuś 
pomóc bez łajania pomóc bez łajania 
go moralizującymi go moralizującymi 
„Weź się w garść!”. „Weź się w garść!”. 
Czy jednak w kwes-Czy jednak w kwes-
tiach moralnych nie tiach moralnych nie 
popełnia się za często popełnia się za często 
błędu generalizowania? błędu generalizowania? 
Jeśli ktoś jest znerwi-Jeśli ktoś jest znerwi-
cowanym osobnikiem cowanym osobnikiem 
i zupełnie nie panuje i zupełnie nie panuje 
nad masturbacyjnymi nad masturbacyjnymi 
rozładowaniami, czy rozładowaniami, czy 
to znaczy, że każdy pr-to znaczy, że każdy pr-
zypadek masturbacji zypadek masturbacji 
u pozostałych ludzi u pozostałych ludzi 
nie jest grzechem? nie jest grzechem? 
Gdyby Chrystus żył w Gdyby Chrystus żył w 
XXI wieku, zapewne XXI wieku, zapewne 
wygłosiłby inną wersję wygłosiłby inną wersję 
tego nakazu: „Jeśli in-tego nakazu: „Jeśli in-
ternet jest ci powodem ternet jest ci powodem 
do grzechu, to lepiej go do grzechu, to lepiej go 
w ogóle nie mieć”. Dla w ogóle nie mieć”. Dla 
ilu z nas kabel LAN ilu z nas kabel LAN 
jest bardziej integralną jest bardziej integralną 
częścią organizmu niż częścią organizmu niż 
ręka czy oko?                                                                                                  ręka czy oko?                                                                                                  

Fr BogdanFr Bogdan

W obecności Boga 
żywego nie wolno 
porzucić gestu ugięcia 
kolan.(…)” Potwi-
erdzeniem powyższego 
są słowa zapisane przez 
św. Pawła w liście do 
Filippian o Jezusie 
Chrystusie: „(…) uniżył 
samego siebie, stawszy 
się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci 
krzyżowej. Dlatego też 
Bóg Go nad wszystko 
wywyższył i darował 
Mu imię ponad wszelkie 
imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych” 
(Flp 2, 8–10). Stąd, jeśli 
mamy przyjąć sakramen-
talnie obecnego Jezusa 
Chrystusa pod postacią 
chleba, to zgodnie ze 
Słowem Bożym należy 
oddać mu cześć poprzez 
przyklęknięcie. Jeżeli 
wiemy, kogo przyjmu-
jemy, to powinniśmy 
uklęknąć przed Tym, 
który umarł na Krzyżu 
dla naszego Zbawie-
nia (zob. Rz 5, 10) 
i po trzech dniach 
Zmartwychwstał, stając 
się prawdziwym Mes-
jaszem – Synem Bożym 
(por. J 20, 31). Poza 
tym postawa klęcząca 
ukazuje sedno Miłości 
dziękczynnej między 
Bogiem a człowiekiem, 
między Stwórcą a 
stworzeniem, między Pa-
nem a prochem…, który 
powinien pragnąć w jak 
najgodniejszy sposób 
przyjąć Boga do swego 
serca. Jeśli natomiast 
stoimy przed Nim, tzn., 
że świadomie rezyg-
nujemy z oddania Mu 
należnego szacunku. 
Można powiedzieć, że 
traktujemy Go wtedy jak 
napotkanego, znanego 
nam człowieka, na pow-
itanie którego wstajemy, 
aby uściskać dłoń. Istotę 

kolan w języku biblij-
nym wyjaśnia dominika-
nin o. Tomasz Kwiecień. 
Kolana symbolizują siłę 
człowieka– „zginam 
kolana tylko przed Kimś 
silniejszym ode mnie”. 
Nie sposób nie odwołać 
się tu do poruszającej 
opowieści, którą pr-
zytacza w swojej Historii 
Kościelnej Euzebiusz 
z Cezarei. Przypomina 
świętego Jakuba, „brata 
Pańskiego”, pierwszego 
biskupa Jerozolimy i 
przywódcy Kościoła 
judeochrześcijańskiego 
(II wiek), który miał kola-
na zgrubiałe jak wielbłąd, 
gdyż stale klęcząc, 
uwielbiał Boga i błagał 
o przebaczenie dla swo-
jego ludu[6]. Warto też 
wspomnieć opowiadanie 
zaczerpnięte z apofteg-
matów Ojców Pustyni. 
Mówi ono o diable, który 
został zmuszony przez 
Boga do pokazania się 
opatowi Apollonowi: 
„Diabeł był czarny, br-
zydki, o przerażająco 
wątłych członkach, 
przede wszystkim jed-
nak nie miał kolan. 
Niezdolność klęczenia 
okazuje się zatem istotą 
elementu diabolicznego.”  
Na koniec tych rozważań 
przytoczmy raz jeszcze 
słowa kard. Josepha Ratz-
ingera: „(…)Wyrażenie, 
za pomocą którego św. 
Łukasz opisuje klęczenie 
chrześcijanina (theis ta 
gonata) nie jest znane 
klasycznej grece. Chod-
zi tu o termin specy-
ficznie chrześcijański. 
Wraz z tą uwagą zatac-
zamy koło i docieramy 
do początku naszych 
rozważań. Być może za-
tem postawa klęcząca 
jest rzeczywiście czymś 
obcym dla kultury now-
oczesnej, skoro jest ona 
kulturą, która oddaliła 
się od wiary i wiary już 

Przyjmowanie Ciała Pana Przyjmowanie Ciała Pana 
naszego Jezusa Chrystusanaszego Jezusa Chrystusa

Co jest normalne?                                                                                                                                        Co jest normalne?                                                                                                                                        

Spowiedź i 
Msza św.

W każdą niedzielę ist-
nieje możliwość skor-
zystania z Sakramentu 
Spowiedzi od godz. 
4:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spow-
iedzi i do pełnego uc-
zestnictwa we Mszy 
św. Msza św. w każdą 
niedzielę o godz. 5pm. 



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

Collections
Thank you for last Sun-

day’s collection which 
amounted to £1425.90.

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.

Przyjmowanie Ciała Pana Przyjmowanie Ciała Pana 
naszego Jezusa Chrystusanaszego Jezusa Chrystusa

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.   

nie zna, podczas gdy 
upadnięcie na kolana w 
wierze jest prawidłowym 
i płynącym z wnętrza, 
koniecznym gestem. Kto 
uczy się wierzyć, ten 
uczy się także klękać, a 
wiara lub liturgia, które 
zarzuciłyby modlite-
wne klęczenie, byłyby 
wewnętrznie skażone. 
Tam, gdzie owa postawa 
zanikła, tam ponown-
ie trzeba nauczyć się 
klękać, abyśmy modląc 
się, pozostawali we 
wspólnocie Apostołów 
męczenników, we wspól-
nocie całego kosmosu, 
w jedności z samym 
Chrystusem. (…)”  Na-
jbardziej powszechnym 
argumentem za przyj-
mowaniem Komunii 
Świętej do ręki jest to, iż 
tak czyniono w Kościele 
Pierwotnym, wychodząc 
ze słów Chrystusa 
wypowiedzianych podc-
zas Ostatniej Wieczerzy 
„bierzcie i jedzcie”, gdy 
Jezus rozdawał Komu-
nie Świętą na rękę, a 
Apostołowie zajmow-
ali postawę półleżącą. 
Równie znanym ar-
gumentem za jest twi-
erdzenie, że ręka nie jest 
mniej godna od języka, a 
skoro przyjmowano tak 
w Kościele Początków 
to nie wolno mówić, że 
wtedy przyjmowano nie-
godnie. To prawda. Jed-
nak ta forma stopniowo 
przemieniała się, a pow-
odem dokonywanych 
zmian było dążenie do 
pogłębienia wiary w 
sakramentalną obecność 
Chrystusa w konsekrow-
anej Hostii. Z czasem 
Kościół pierwszych 
wieków doszedł do wni-
osku, że najlepszą formą 
przyjmowania Komunii 
Świętej będzie udziela-
nie Jej z ręki kapłana do 
ust wiernych. Od samego 
początku forma ta stosow-

ana była powszechnie dla 
chorych i dzieci. Wkrót-
ce stała się ona jedyną 
obowiązującą normą, 
ponieważ już od V-VI 
wieku wydawano zaka-
zy udzielania Komunii 
Świętej do ręki. Jedynie 
na niektórych terenach 
utrzymał się co najwyżej 
do IX wieku zwyczaj 
kładzenia Ciała Chrys-
tusa na dłoń przykrytą 
specjalną chustą. Synod 
w Kordobie w 839 r. 
odrzucił jednoznacznie 
udzielanie świeckim 
Komunii Świętej na 
rękę, uzasadniając to 
n iebezp ieczeńs twem 
zbezczeszczenia Ciała 
Pańskiego. W 878 r. os-
tatecznie Sobór w Rouen 
w kanonie 2 wyraźnie 
zabronił udzielania os-
obom świeckim Ciała 
Chrystusa na rękę, 
uważając tę formę za 
ubliżającą i obraźliwą 
Panu Bogu, i zarządzając 
za to karę odsunięcia 
od służby ołtarza. W 
końcu praktyka Komunii 
Świętej do rąk całkowicie 
zanikła w całym 
Kościele, we wszystkich 
jego obrządkach oraz we 
wszystkich obrządkach 
wschodnich także poza 
Kościołem katolickim. 
(cdn.)

Fr Bogdan

Union of 
Catholic 
Mothers

Next meet-
ing 18th Feb-
ruary - a Prayerful even-
ing for the Priesthood 
and vocations.

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.

Church Keys
We would like to 

have a complete regis-
ter of those with keys to 
Church property. If you 
hold a key, please pick up 
a form from the Sacristy. 

Day of Prayer for 
those who have 
suffered abuse 

Bishops’ Conference 
of Scotland Day Of 
Prayer for Those Who 
Have Suffered Abuse 
will take place on the Fri-
day after Ash Wednesday 
(28th February 2020). 

There will be Stations 
of the Cross follow-
ing the 10am Mass, in 
St John’s, during which 
there will be prayer and 
reflections.

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. 

Prayers 
In your charity, please 
pray for the repose of 
the souls of those who 
have died recently and 
for all whose anniver-
saries occur about this 
time.

Recently dead: Mary 
Ferry, Phyl Tosh, Mar-
garet Gaffney and Rich-
ard Asensio 

Anniversaries: Anne 
McManamon, Michael 
and Bridget McMana-
mon, Martin Grubb, 
Margaret O’Shea, Sissy 
McFadden, William 
Mackle, Joe, Maria & 
Ivan Castell, Claude 
Fernandes, Alexander & 
Mary Burns, and Mary 
O’Donnell

Fidelium animae, per 
misericordiam Dei, 
requiescant in pace. 
Amen.

Masked Ball
Tickets  are now avail-

able for   the   Italian As-
sociation’s Annual Masked 
Ball on   Shrove Tuesday 
25th February, at 7pm for 
7.30pm -  price    £10 -  in-
cludes three course meal 
and  live music - please  
bring  your own drink.  
Please  add  your  name  to  
the  list to book a ticket.

Lourdes 
Pilgrimage

If you are interested, 
please contact any mem-
ber of St Vincent de Paul 
Society for an Applica-
tion Form.

The dates this year are 
from Tuesday 7th-21st 
July.

Mass for 
the Sick

Thanks to all who sup-
ported - and attended our 
monthly Mass for the 
Sick. The Mass is cel-
ebrated on the 3rd Sat-
urday of each month - at 
10am in St John’s.
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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

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.

Lent Retreat 2020
For the last two years the Ignatian Spiritu-For the last two years the Ignatian Spiritu-

ality Centre in Glasgow has been offering a ality Centre in Glasgow has been offering a 
Lent Retreat.Lent Retreat.

FREE ONLINE OR IN A BOOK: In FREE ONLINE OR IN A BOOK: In 
2020 we offer a retreat based on the Spir-2020 we offer a retreat based on the Spir-
itual Exercises of Saint Ignatius Loyola in itual Exercises of Saint Ignatius Loyola in 
an accessible and up to date form.an accessible and up to date form.

DAILY PRAYER: Material will be pro-DAILY PRAYER: Material will be pro-
vided for people to pray with each day of vided for people to pray with each day of 
Lent. This will include Scripture readings, Lent. This will include Scripture readings, 
meditations, pictures and full instructions.  meditations, pictures and full instructions.  

Your Local Group Meets in: Dunkeld Your Local Group Meets in: Dunkeld 
Pastoral Centre, 24-28 Lawside Road, Pastoral Centre, 24-28 Lawside Road, 
Dundee DD3 6XYDundee DD3 6XY

Dates and Times of meetings: 7pm Mon-Dates and Times of meetings: 7pm Mon-
day 25th February 2020; 3rd, 10th, 17th, day 25th February 2020; 3rd, 10th, 17th, 
24th, 31st March 2020 and 7th and 14th 24th, 31st March 2020 and 7th and 14th 
April 2020April 2020

Catechetical Talks 
for Adults

Fr Pletts in St James, Kinross offers a series Fr Pletts in St James, Kinross offers a series 
of brief catechetical talks for adults on a Tues-of brief catechetical talks for adults on a Tues-
day evening, beginning Tuesday 18th Febru-day evening, beginning Tuesday 18th Febru-
ary from 7-8pm. The talk will last around 15 ary from 7-8pm. The talk will last around 15 
to 20 minutes and may include video materi-to 20 minutes and may include video materi-
al, there will be an opportunity for discussion al, there will be an opportunity for discussion 
during and afterwards and also for tea, coffee during and afterwards and also for tea, coffee 
and biscuits. The dates and topics will be:and biscuits. The dates and topics will be:

Tuesday 18th February -Tuesday 18th February - Why an obliga- Why an obliga-
tion for Mass on Sundays and holydays?tion for Mass on Sundays and holydays?

Tuesday 25th February -Tuesday 25th February - What does the  What does the 
Church really teach about same-sex attrac-Church really teach about same-sex attrac-
tion, and why?tion, and why?

Tuesday 3rd March - Tuesday 3rd March - Do angels and the Do angels and the 
devil really exist?devil really exist?

Tuesday 10th March -Tuesday 10th March - What do we mean  What do we mean 
when the Church speaks of the sanctity of hu-when the Church speaks of the sanctity of hu-
man life (including contraception, abortion, man life (including contraception, abortion, 
and euthanasia)?and euthanasia)?


