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.

Gaudete Sunday of Advent -(Year C) – 12th December 2021
The more a person loves God, the more reason
he has to hope in Him. This hope produces in the
Saints an unutterable peace, which they preserve
even in adversity. Because as they love God, and
know how beautiful He is to those who love Him,
they place all their confidence and find all their
repose in Him alone.- Saint Alphonsus Liguori,

Responsorial Psalm: Sing and shout for
joy for great in your midst is the Holy
One of Israel.
A big thank you to all who participated in our
Advent Parish Retreat last Saturday and the
kindness and welcome you showed Fr Pletts and
our guests. As your Parish Priest it was very moving to share in the healing service in the
presence of our Lord in the Blessed Sacrament. Truly we were all saturated with the Holy
Spirit. Thank you to our guests from St James’, Kinross with their beautiful voices and
sensitive music for the day. More beautiful voices were heard at our annual Carol Service in
preparation for the Nativity of Our Lord last Sunday. Thank you to Susan Cassidy and the
parish choir for leading us so wonderfully and prayerfully through a great programme. I am
mindful of the funerals that will take place before Christmas, and I ask you to keep all our
bereaved families in your prayers. Keep safe and keep praying and look after each other.
My thanks to all of you keeping the faith in these difficult times.
St Alphonsus offers wise words.
-Canon Mulholland.
Our second collection for The Poor Mission Fund (a fund that helps financially struggling
parishes in our Diocese) raised £498 for St John’s & £189 for 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.

The PACT Christmas Carol Service will take place in St Matthew's Church, Tay Street, Perth
on Friday 17th December at 7pm. Booking is encouraged but not compulsory. Tickets can be
booked on the Eventbrite website.
Polish Carols led by the Brownies will take place after the Polish Sunday Mass on Sunday 19th.
Refreshments will be served after Tuesday Mass in the hall.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 13th December -St Lucy-6.00pm
Tuesday 14th -St John of the Cross-10am & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 15th -10am
Thursday 16th-10am
Friday 17th-10am & 7.00pm (Polish)

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.
RECEENLY DEAD: Tom O'Sullivan, Teresa Coull, Isabel McShane & Mary Ward
ANNIVERSARIES: Leo Hickey, Peter Methven, Pat Joyce, Tom & Mary Arklass,
Charlie Canning, George Smillie, Thomas Cross Taylor, Paddy Caulfield, John Canning, Tom &
Elizabeth Muldownie & Lucy Canning.
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

The Solemnity of the Nativity
of our Lord Jesus Christ

Sunday 26th December
The Holy Family

Friday 24th December

9am in St John’s

4pm -St John’s

10.30am-St Mary Magdalene’s

6pm- St Mary Magdalene’s

11am & 1pm Polish & 6.30pm
in St John’s

9pm Polish Mass in St John’s
11pm- St John’s
Saturday 25th December
9am in St John’s
10.30am-St Mary Magdalene’s
11am & 1pm Polish in St John’s
The Church is then closed

Monday 27 -NO PUBLIC MASS

Saturday 01 January 2022
The Solemnity of the Mother of God
10am & 12noon (Polish)
in St John’s

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)
SCN SC00810
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Discover us @StJohnRCPerth
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12 Grudzień 2021 – III Niedziela Adwentu „C”
Zdejmowanie sandałów
Jan dokonał wiele, aby przygotować ludzi na przybycie
Mesjasza, który miał dokonać ostatecznego wykupienia
człowieka z mocy diabla. Lew Aslan, jeden z bohaterów
„Opowieści z Narnii” Lewisa, oddał samego siebie w ręce
sił ciemności, aby wykupić z mrocznych mocy chłopca,
który przez przywiązanie do przyjemności stał się
własnością czarownicy. Bajkowa metafora jest nasycona
prawdą chrześcijańską, o której i dziś możemy
porozmyślać. Oto bowiem Jan, heros ascezy, człowiek
niezwykle prawy i oddany Bogu, atleta modlitwy i
czempion walk ze złymi duchami, mówi skromnie, że nie
może rozwiązać rzemyka u sandała Jezusa. Inaczej mówiąc,
przy całej swej szlachetności nie ma siły wykupić nawet jednego człowieka z mocy szatana. Nawet
siebie! Symbolika zdejmowania czy też rozwiązywania sandałów ma swoją starożytną tradycję w
religijnej obyczajowości Izraela. Jak mówi np. Księga Rut, istniał pewien zwyczaj w Izraelu dotyczący
prawa do kobiety, której mąż umarł (prawo lewiratu). Stawała się ona prawnie własnością następnego
w kolejności brata lub najbliższego krewnego. Ktoś inny mógł ją jednak odkupić, jeśli osoba, której się
ona należała, pozwalała sobie publicznie na zdjęcie sandała. Ten gest oznaczał zezwolenie na to, by ktoś
inny nabył do niej prawo (Rt 4,7–8; Pwt 25,9). Jan, mówiąc, że nie może zdjąć sandała z nóg Jezusa, daje
do zrozumienia, że nie jemu należy się Oblubienica, czyli Nowy Izrael, należący jedynie do Syna Bożego.
Mistycy żydowscy widzieli w tym geście zdjęcia sandałów prawdę o wiele głębszą niż tylko targ o
kobietę. Sandałem duszy jest ciało. Zdjąć sandał, to objawić siebie lub obnażyć swoją duchową
tożsamość. Kiedy Mojżesz stanął na górze Horeb przed Bogiem objawiającym mu się w płonącym
krzewie, usłyszał od Niego słowa, aby zdjął sandały, gdyż ma przed sobą samego Boga. Mojżesz zdjął
sandały, i w nagości swej duszy widział „obnażonego”, czyli objawionego Stwórcę, który znakiem ognia
manifestował miłość do Izraela. Jan więc skromnie przyznaje, że niczego nie może przygotować, aby
objawiła się miłość Boga w Jezusie. Mistyka małżeństwa lewirackiego i „zdjęcia sandała” była szeroko
objaśniona przez mistyków żydowskich. Jan chciał powiedzieć, że odkupienie Jezusa jest niemożliwe do
odebrania przez kogokolwiek innego, nawet przez niego! Tylko Jezus ma prawo do Nowego Izraela, tylko
Jezus może przygotować objawienie się miłosierdzia wobec naszych grzechów, tylko Jezus może
wykupić ludzkość z zależności od szatana. Idźmy dalej za tym skojarzeniem. Gdy mężczyzna zdejmował
sandał i oddawał go drugiej stronie w rytuale prawa lewirackiego, zrzekał się prawa do oblubienicy.
Oblubienicą Chrystusa jest Kościół, ale my wszyscy przez swoje grzechy staliśmy się bliżsi diabłu niż
Bogu, dlatego musimy być wykupieni, podobnie jak kobieta musiała być wykupiona przez mężczyznę,
jeśli istniał bliższy krewny. Jezus odsłania swojego Ducha wobec tych, którzy wchodzą w największe
uniżenie w obliczu Jego miłości. Objawia się tym, którzy są gotowi wyrzec się wszystkiego, co ich łączy
z szatanem.
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.

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 jest to Msza św. Roratnia.
Wiara:
Pewnego razu pewien ateista spadł ze skały. Gdy spadał w dół, udało mu się złapać za gałąź małego
drzewka. Zawisł pomiędzy niebem i skałami, znajdującymi się 300 metrów poniżej. Świadom, że nie
zdoła się utrzymać zbyt długo i niebawem skończy życie przypomniał sobie wtedy o Bogu : „Boże!“ zakrzyknął z całych sił. - Cisza. Żadnej odpowiedzi. Zawołał ponownie: „Boże! Jeśli istniejesz, wybaw
mnie, a ja Ci przyrzekam, że uwierzę w Ciebie i innych skłonię do wierzenia...“ - Nadal cisza. Wnet
usłyszał potężny głos, który rozbrzmiewał w przepaści: „Tak mówią wszyscy, gdy znajdują się w
kłopotach...“ „Nie, Boże, nie!“ - odpowiedział nabrawszy nadziei. – „Ja nie jestem taki jak inni. Czy nie
widzisz, że już zacząłem wierzyć, gdyż udało mi się usłyszeć Twój głos? A teraz musisz mnie jedynie
uratować, a ja głosić będą Twoje imię aż po krańce ziemi.“ Głos znów dał się słyszeć: „Dobrze...
uratuję cię. Oderwij się od gałęzi“. „Oderwać się od gałęzi ?“ - wrzasnął mężczyzna wstrząśnięty. - „Nie
jestem przecież szalony!“. To była wiara jego wiara – czy do końca uwierzył ? Czy przypadkiem nie
jesteśmy jak ten ateista? Kto „postawi“ wszystko na Boga - ten nigdy przegrać nie może!
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.
Odnowienie Przyrzeczeń i Błogosławieństwo Małżonków
W Niedzielę św. Rodziny 26 grudnia 2021 roku na Mszy św. o godz. 1pm w naszej polskiej wspólnocie
Szanowni Małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie. Przez wstawiennictwo Świętej
Rodziny z Nazaretu wszystkim Parom Małżeńskim obecnym na Eucharystii udzielę specjalnego
błogosławieństwa na Nowy 2022 Rok. W tę szczególną niedzielę zapraszam do udziału we Mszy św.
wszystkie dostojne Pary Małżeńskie.
Spowiedź przedświąteczna
Zapraszam do Sakramentu Spowiedzi przedświątecznej, która dla naszej polskiej społeczności będzie
22 grudnia 2021 r. od godz. 6pm. Przeżyjmy te święta witając Boże Dziecię nie w stajni grzechów, ale
w czystości naszych serc.

Święta i Nowy Rok 2022 – Msze św. po polsku
24 grudnia (piątek) 2021 – „Pasterka” o godz. 9pm.
25 grudnia (sobota) 2021 – Boże Narodzenie Msza św. o godz. 1pm.
26 grudnia (niedziela) 2021 – Niedziela św. Rodziny Msza św. o godz. 1pm.
01 Stycznia (sobota) 2022 – Nowy Rok Msza św. o godz. 12pm.
02 Stycznia (niedziela) 2022 – Objawienie Pańskie „Trzech Króli” Msza św. o godz. 1pm.
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