
 
 A warm welcome to our Church.  Countless Catholics and visitors have crossed the threshold of 

this holy place, sensing the presence of God and filling it with prayer and contemplation.              
Rooted in the Gospel of Jesus Christ, our mission is to glorify God by our lives.  

 

 
 
 

 

1st Sunday of Advent -(Year C) – 28th November 2021   

Throughout the important Feast days celebrated this past month (Christ the King, All Saints 
Day, Commemoration of the Poor Souls), one cannot help but turn one’s thoughts to one’s 
own eternal destiny. The joys of Heaven, the purifications of Purgatory…. all are brought 
before our minds just as the Liturgical Year comes to a climax. It is the intention of Holy 
Mother Church that we turn our meditations towards our death and judgment, and ultimately 
the Last Judgement, which is both the theme of the last few Sundays of the year and the focus 
of the penitential season of Advent. Meditating on the Last Judgement, and even our own 
death, has a very specific and salutary purpose in the spiritual life: it serves as both warning 
and consolation. 

Responsorial Psalm: To you, O Lord, I lift up my soul. 

Our final second collection for The Poor Mission Fund (a fund that helps financially struggling 
parishes in our Diocese) will be taken up next Sunday 05th December. Catholic Education Service: 
£391 (St John’s) & £109 (St Mary Magdalene’s). Thank you.  

You are invited to remove your mask for a couple of seconds                                                         
before your reception of Holy Communion. 

Please maintain good hand hygiene and wear a face mask unless exempted. Any visitor is 
welcome to leave contact details if there is a future need to engage with Test & Protect.    

Mgr. Hendry’s brother (Tom) and his family expressed to Canon Mulholland 
and the parish their heartfelt thanks for our prayer-filled Requiem Mass last 
Thursday. In his thanks he said he cannot remember the church looking so 
beautiful.                                                      

Carol Service in preparation for the Nativity of Our Lord will take place on 
Sunday 5th December at 4.00pm.    

Our annual Diocesan Safeguarding Statement is available to be read on our Parish Website. The task of 
Safeguarding within our parishes, remains a vital element of our Diocesan commitment to caring for each other 
and for others. We remain grateful for all the hard work done by our Parish Safeguarding Co-ordinators and our 
parish volunteers. The dedication and motivation of the people in our parishes, continues to raise awareness of 
Safeguarding and highlights our shared responsibility in delivering a duty of care to all who engage with our 
parish community.      



Sunday Masses 4.00pm Anticipatory Sunday Mass (On Saturday)/ 9.00am (St John’s)/10.30am (St Mary Magdalene’s)  
11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) & 6.30 pm (St John’s) 

Tuesdays: 6.00pm-6.45pm (Confessions in Church) 
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Bishop Robson has signed a Pastoral Letter that informs us the obligation to attend Mass on Sundays & Holyday 
of Obligations will be reinstated from Sunday 2nd January 2021. The Letter urges us “to follow God’s ways 
and open our hearts to the gift of his Son.”.  The Letter is on the noticeboard.      

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated) 
Monday 29th November -6.00pm                                                                                         

Tuesday 30th -St Andrew-Principal Patron of Scotland-10am & 7.00pm                                       
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm                                          

What a wonderful opportunity and blessing at the beginning  of Advent & on the 
Solemnity of St Andrew to attend Holy Mass and adore the Lord in the Blessed 

Sacrament and receive the Sacrament of Confession 
 Wednesday 01st -10am                                                                                                 
Thursday 02nd-10am                                                                                          

Friday 03rd-10am & 7.00pm (Polish) 

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm. 

ANNIVERSARIES: James Dickson, Patsy Gallagher, Nellie Kenedy, Tommy Donnelly, Peter Lole, 
May Birsge, Margaret Robertson & Denis Ewing (birthday remembrance)                                                                                                                                                                  
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.                                                                                                                                                                                                            

An Advent Journey with Our Lady-Daughter of the Father, Spouse of the Holy 
Spirit, Mother of the Son-Our Lady: First among Disciples. 

Please join with us in taking Mary's hand as She leads us to                                                                    
the Heart of Her Beloved Son 

Saturday 4th December 2021 in St John the Baptist Catholic Church, Perth 

Supported by St James’, Kinross, Worship & Praise Band. 

All welcome for silent prayer from 9.30am when the church opens 

Holy Mass at 10.00am 

10.45am-Reflection and sharing on Our Lady and Her role in our lives as 
disciples of the Holy Spirit -led by Fr M Pletts 

11.45am -Comfort break 

12.15pm-Eucharistic Healing Service and time for praise and worship                                               
with opportunity for Confessions 

1.30pm- Bring a packed lunch for fellowship (tea & coffee provided)  



 
 

28 Listopada 2021 – I Niedziela Adwentu „C” 

Rentgen sumień  

Trudno zapewne uwierzyć w to wszystko, co Jezus 
zapowiedział o znakach poprzedzających Jego 
przyjście, tym, którzy ciągle żyją w błogiej 
nieświadomości prawd objawionych. Nie da się 
sprowadzić zapowiedzi Jezusa jedynie do metafory. 
W czasach, w których raz po raz słyszymy o tsunami, 
wzmianka o trwodze narodów wobec szumu morza 
nie wydaje się już czymś fantastycznym. Rozumiemy 
także ostrzeżenie Jezusa o znakach na słońcu czy 
księżycu lub gwiazdach, gdy coraz częściej słyszymy 
o możliwości zderzenia się z Ziemią asteroidów 

średnicy kilkudziesięciu kilometrów. W czasie ostatniego lata ludzie mdleli nie tylko ze strachu, ale i z 
upałów. Jeśli działanie promieni słońca doprowadziło do tysięcy zgonów ludzi chorych na serce, to co 
się stanie, gdy Słońce Sprawiedliwości, czyli Jezus Chrystus, rozbłyśnie nad naszym niebem? Ileż ludzi 
o duchowo chorym sercu nie wytrzyma tego „upału”? Przyroda wykroczyła ze swych granic podobnie 
jak człowiek, który przekroczył granice przykazań. Zdaje się, że możemy spodziewać się dalszej 
eskalacji zjawisk w świecie fizycznym, bo i człowiek posuwa się w swych nienormalnych, a nawet 
perwersyjnych pomysłach. W tym rozszalałym moralnie i fizycznie świecie mamy zachowywać mimo 
wszystko wstrzemięźliwość przed złem. Mimo presji społecznej, mimo mody i trendów kulturowych. 
Obżarstwo, pijaństwo, troski o komfort życia sprawiają, że serce jest ociężałe, pozbawione czujności 
duchowej sumienia. Można przegapić najważniejsze nawiedzenie ludzkości: powtórne przyjście 
Chrystusa. Jezus wzywa do modlitwy, bo dzień Jego przyjścia będzie tak niespodziewany i 
wstrząsający, że dla wielu stanie się potrzaskiem, atakiem serca, tsunami duszy. Objawienie się Syna 
Bożego będzie też jednoczesnym wydobyciem z naszego wnętrza wszystkiego, co w sobie ukrywamy. 
Wszystkie sprawy wyjdą na jaw. Gdy Bóg objawi się, my też doznamy objawienia się nas samych i 
tego, czym naprawdę jesteśmy! Nagłe objawienie się prawdy Boga spowoduje prześwietlenie 
wszystkich sumień i wielu ludzi nie wytrzyma objawienia się zawartości ich duszy, która okaże się 
obliczem wykrzywionym w grymasie podłości i wyniosłości, a nie uśmiechniętą maską dobroci. 
Opowiadano mi swego czasu tragiczną historię o pewnej artystce, która uległa poparzeniu i musiała 
być poddana operacji plastycznej. Jej twarz została zeszpecona, ale dopóki leżała w łóżku szpitalnym z 
obandażowaną twarzą, przyjmowała odwiedzających ją przyjaciół oraz rodzinę i spotkania były pełne 
radości i coraz lepszego samopoczucia. Pewnego dnia mogła wstać i zdjęto jej opatrunki z twarzy. 
Stanęła przed lustrem. Widok oblicza był dla niej takim wstrząsem, że z rozpaczy odebrała sobie życie. 
Myślę o tym wydarzeniu, ponieważ takim właśnie dniem prawdy o obliczu naszej duszy będzie Dzień 
Pański. Nie wszyscy wytrzymają zderzenie z prawdą o samych sobie. Mogą znaleźć się tacy, którzy 
samych siebie odrzucą, nie zgodzą się na oblicze swej duszy i zapadną się w otchłań samoodrzucenia. 
Nie to jest prawdą o nas, co o sobie myślimy, lecz to, co się objawi w świetle Dnia Pańskiego.                                                                                                                                                                                                                              
Fr Bogdan SDS 

Spowiedź i Msza św.                                                                                                                                                                             
Zapraszamy do udziału w polskiej  Mszy św. o godz. 1:00pm. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą 
św. od godz. 12:15pm. Korzystajmy z Sakramentu Pokuty by można było w pełni uczestniczyć we Mszy 
św 
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11.00am (St John’s) /1.00pm (Polish Mass) /6.30 pm (St John’s) 
 

 
 
 
Msza św. po polsku w tygodniu 
Zapraszamy na Polską Mszę św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7:00pm. Okazja do spowiedzi pół 
godziny przed Mszą św.  W czasie Adwentu będzie to Msza św. Roratnią.  
 
 
Adoracja Najświętszego Sakramentu                                                                                                                                                
Zapraszamy do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy wtorek od godz. 6 –7pm. Po 
zakończonej adoracji Msza św. po angielsku o godz. 7pm. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 
jest też możliwość przystąpienia do Sakramentu spowiedzi od godz. 6 – 6:45pm.  

Symbole Adwentowe – Świeca Roratnia                                                                                                                                                                                         
Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha 
Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca Roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy 
podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - 
Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza lub przy ołtarzu 
Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym 
poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia 
Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta 
starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi, na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej 
ciało Jezusa Chrystusa. Jesse był ojcem Dawida, a z tego rodu pochodziła Matka Boża. 

Roraty                                                                                                                                                                                                                      
Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych 
słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża 
łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie 
i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed świtem jako znak, że na świecie 
panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy 
przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i 
wędrować z tym światłem do domów. Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. 
Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Stały się one jednym z bardziej ulubionych nabożeństw Polaków. 
Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. 
do ołtarza podchodził król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który stał 
pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele wszystkich stanów i zapalając 
je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na 
przyjście Pana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sezon Covidovy                                                                                                                                                                                
Niestety w dalszym ciągu zmagamy sie z zachorowaniem na tego wirusa – Covid 19. Z tej to okazji 
Konferencja Episkopatu Szkocji  and Bp Robson wystosowali specjalne przesłanie do wiernych w tym 
kraju o specjalną ostrożnośc. Oto kilka zaleceń ze strony Biskupów:  1. Wszystkich obowiązują maski, 
2. Używamy płynow przy wejściu do kościoła, 3. Kościół znów będzie dezynfekowany po każdej Mszy 
św. lub innym nabożenstwie, 4. Nie ma “Znaku pokoju”, 5. Komunia św. tylko pod jedną postacią z 
wyjątkiem celebransa, 6. Nie używamy wody świeconej . Reszta pozostaje podobnie jak w ciągu roku.                                                                                                                                         
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