HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH (YEAR B)
27TH DECEMBER 2020
My dear sisters and brothers in Christ
When the insolence of man stubbornly rejected God, God finally told him: “Your
will be done,” and the last plague is dropped... It is not famine, it is not the
plague, it is not even death: it is man! When man is delivered to man, then it
can be said that he knows the wrath of God. —Louis Veuillot
As we end this strange year, we need to know this Christmas truth: “for to
you is born this day in the City of David a Saviour, who is Christ the Lord.”
-St Luke 2:11
More than ever, we feel that we need a Saviour to be born to us. Remember
that the title Christmas is derived from the Old English title Cristes Maesse
which means “The Mass of Christ.” Each time we celebrate Holy Mass and
receive the Sacred Body and Blood of our Lord in the Holy Eucharist, we
celebrate Christmas, when He, true God, was born as true man.
Daily meditation and prayer, much as one spends time with a friend, is an
essential practice for any person who desires to have Jesus as an intimate
companion. May we all draw close to Christ as we celebrate His Nativity each
year, that He may recognize us when He returns in glory.
May we have a longing for Christ that makes us more ready to welcome Him,
both in the great feast of Christmas and in the ordinary details of each day.
Each year I’m drawn more and more to a hymn which was written way back
in the fourth century. The first line is translated “Of the Father’s Heart
Begotten”. That is the Christmas truth. Nothing more, nothing less. Canon
Mulholland.
…………………………………………………………………………………..
Many thanks to all who worked hard to make our parish Christmas Masses
worthy and fitting, to those who helped prepare and clean the Church &
construct our splendid Crib & our organists, florists too. A very sincere
thanks and gratitude to all those who offered us Christmas wishes, prayers,
cards, offerings and gifts. We wish you all a blessed Christmas-tide and a
very happy and holy New Year 2021.
Canon Mulholland, Fr Bogdan & Fr Mukoro

SCN SC00810

www.stjohns-perth.org.uk

@St JohnRCPerth

Monday 28 December- The Holy Innocents-7pm Mass
Tuesday 29 December- St Thomas à Becket -Mass at 10am & 7.00pm
Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 30-Mass at 10am
Thursday 31-Mass at 10am
Friday 01st-Solemnity of Mary, the Holy Mother of God-10am & 12noon (Polish)
The Solemnity of the Epiphany 2021
Saturday 03rd January-4pm
Sunday 04 January-9.00am/11.00am/1.00pm/5.00pm & 6.30pm
10.30am St Mary Magdalene’s
th

RECENTLY DEAD: Margaret Smith, Nicholas Carnegie, Marie O’Malley & John Ward
Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

PSALM: O BLESSED ARE THOSE
WHO FEAR THE

LORD AND WALK IN HIS WAYS!

27.12.2020 – Niedziela Św. Rodziny Jezusa Maryi i Józefa
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RODZINA…

Kiedy patrzę na dzisiejsze rodziny, żałuję, że
przestały być środowiskiem wzrastania w miłości.
Rozpadły się więzi międzypokoleniowe –
dziadkowie nie mają komu przekazać bogatego
doświadczenia życiowego, bo młodzi nie są tym
zainteresowani. Czy dziadek może być ciekawszy
od komputera? Powie coś, czego nie będzie w
Internecie? Tak myślą młodzi, a potem wpadają
w kolejną pułapkę. Dziadkowie nie mają z kim
dzielić zdobytej wiedzy. Rodzice najczęściej idą
ścieżką kariery zawodowej lub trudu zdobywania
środków na utrzymanie rodziny i w końcu, nie
mając dla siebie nawzajem czasu, nie rozumieją
się, nie znają, są sobie coraz bardziej obcy.
Poranieni brakiem miłości i
zainteresowania, szukają zaspokojenia w innych
środowiskach, ale nie znajdują ulgi – i rodzi się
nieufność. Sama wiedza czy praca nie wypełni
życia – zresztą ludzie często dzisiaj nie wiedzą, co
robić, by miało ono sens. Młodzi są głodni
miłości, a boją się po nią wyciągnąć rękę – bo ta
prawdziwa jest trudna, kosztuje. Boją się
odpowiedzialności za miłość. Boją się
małżeństwa i założenia rodziny. Wspaniali ludzie,
a jednocześnie… ubodzy, puści duchowo.
Człowiekowi ograbionemu z mądrej miłości
rodziców i dalekiemu od jej źródła, którym jest
Bóg, trudno dziś żyć. Będzie wciąż gonił za
uciekającym czasem i w zaślepieniu ominie skarb,
za którym tęskni, nawet nie wiedząc, że tęskni za
jednym:
za
Bogiem.
Odpowiedzialne
rodzicielstwo jest warunkiem uzdrowienia
człowieka.
Mądra matka,
kochająca
i
wymagająca, ucząca miłości ludzkiej i otwierająca
na miłość Bożą, to tajemnica szczęśliwej
przyszłości jej dzieci. Dziecko otoczone troską i
miłością, wychowane dla Boga, zgodnie z Jego
prawem – nie utraci orientacji w świecie, będzie
umiało szanować siebie i innych. Samo będzie po
latach dobrym mężem i ojcem, dobrą żoną
i matką. Będzie spełnieniem, do jakiego Bóg
człowieka powołał. A o to przecież chodzi. Matki
zostały przez Boga samego wybrane na kapłanki
ogniska domowego. Trudno się z tym nie zgodzić,
widząc nieustanną troskę – całodobowe
pogotowie miłości – naszych mam. Nawet jeśli
fizycznie Jej już nie ma – Mama zawsze jest jedna,
konkretna, moja…
Fr Bogdan

Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda”
Jest już możliwość zaproszenia kapłana z
tradycyjną „Wizytą Kolędową”, by poświęcić
mieszkanie na Nowy 2021 Rok. Przygotowując się
do wizyty postarajmy się o stół nakryty białym
obrusem, na stole umieśćmy Pismo św. (jeśli
takowe posiadamy), krzyż i świece. Wodę
święconą kapłan przyniesie ze sobą. Wszelkie
zgłoszenia można robić dzwoniąc do ks. Bogdana
na nr parafialny 01738 564182.

Myśli ciągle ważne…
Czy dusze czyśćcowe mówiły jeszcze coś na
temat biskupów?
Szczególnie w tych czasach, gdy tak wielu z nich
stało się tak nowoczesnymi, że tak to określę,
muszę ich przestrzec, aby zmienili swoje
zachowanie; w przeciwnym razie, według dusz
czyśćcowych, ich pobyt w Czyśćcu będzie
wyjątkowo bolesny, głęboki i długotrwały. Ruch
dopuszczający kapłaństwo kobiet, który się u nich
wykształcił jest jedną z najbardziej niepokojących
obecnie spraw, aby usatysfakcjonować kościelne
feministki. Czuję się w obowiązku błagać ich, aby
powstrzymali się od tych zmian. W przeciwnym
wypadku będą tego bardzo gorzko żałowali.
Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego
samego rodzaju na przykład twierdzenie
niektórych kapłanów, że też powinni mieć prawo
do ożenku, jest dla mnie dowodem na to, iż
spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i
wsłuchiwaniu się w Boga.(Z książki: „Uwolnijcie
nas stąd! napisanej przez Nicka Eltza w rozmowie
z Marią Simma, zmarłą w 2004 r. – wizjonerką i
rozmówczynią z duszami czyśćcowymi, która
przekazuje ich przesłanie do dzisiejszego świata.)
Nowy Rok 2021 – Msza św. po polsku
01 stycznia – Nowy Rok 2021 r. – Uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Msza św. o
godz. 12pm.

