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.

Fourth Sunday of Advent -(Year C) – 19th December 2021
See that you are not suddenly saddened by the
adversities of this world, for you do not know the
good they bring, being ordained in the judgments
of God for the everlasting joy of the elect.
– St. John of the Cross

Responsorial Psalm: God of hosts, bring
us back; let your face shine
on us and we shall be saved.
Please pick up a Christmas Card from your
Parish clergy with our compliments.
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/scan the code if there is a future need to engage with NHS
Test & Protect.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 20th December -6.00pm
Tuesday 21st -10am & 7.00pm (Candlelit Rorate Mass- a Votive Mass in honour of the
Blessed Virgin Mary for the season of Advent.)
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 22nd -10am
Thursday 23rd-10am
Friday 24th-10am

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.
RECEENLY DEAD: Sr Patsy McMahon
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

9am in St John’s

The Church has been singing the "O"
Antiphons since at least the eighth century.
They are the antiphons that accompany the
Magnificat canticle of Evening Prayer
from December 17-23. They are a
magnificent theology that uses ancient
biblical imagery drawn from the messianic
hopes of the Old Testament to proclaim
the coming Christ as the fulfilment not
only of Old Testament hopes, but present
ones as well. Their repeated use of the
imperative "Come!" embodies the longing
of all for the Divine Messiah.

10.30am-St Mary Magdalene’s

O Sapientia/O Wisdom

11am & 1pm Polish in St John’s

O Adonai/O Leader of the House of Israel

The Church is then closed

O Radix Jesse/O Root of Jesse

…………………………………

O Clavis David/O Key of David

Sunday 26th December
The Holy Family

O Oriens/O Radiant Dawn

The Solemnity of the Nativity
of our Lord Jesus Christ
Friday 24th December
4pm -St John’s
6pm- St Mary Magdalene’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

O Rex Gentium/O King of the Gentiles
O Emmanuel

11am & 1pm Polish & 6.30pm
in St John’s
Monday 27 -NO PUBLIC MASS
Saturday 01 January 2022
The Solemnity of the Mother of God
10am & 12noon (Polish)
in St John’s

We value the support and generosity
of all who come here–regulars and
visitors alike.

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
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19 Grudzień 2021 – IV Niedziela Adwentu „C”
Pospiesznym do Jezusa
Zanim Jezus nauczył się chodzić, zanim powiedział
pierwsze słowo, zanim uczynił pierwszy cud, mógł
już udać się do drugiego człowieka w Niej – w
Maryi. Ona umożliwiła Mu dotarcie do człowieka,
zanim On urodził się jako człowiek. Ona stała się
pierwszym apostołem. Tak zostało na zawsze.
Również i dziś Maryja przybliża Jezusa najszybciej.
Łukasz mówi, że Jej droga odbywała się w
pośpiechu. Możemy to tak rozumieć, że Jej droga
przybliżania nam Jezusa jest szybsza niż zwykła
droga dochodzenia do Niego. Kiedy czytamy, że Maryja weszła do domu Elżbiety i ją pozdrowiła, nie
możemy oprzeć się skojarzeniu ze zwiastowaniem. Zachowała się dokładnie tak jak anioł Gabriel. Jej
osobiste spotkanie z Gabrielem sprawiło, że tak samo zaczęła zachowywać się wobec tych, którym
przynosiła Jezusa i przynosi. Być może i ty, jak Elżbieta, oczekujesz kogoś, kto by przyniósł ci odmianę
życia. Elżbieta wyraźnie zmieniła się po ujrzeniu Maryi, poczuła napełnienie Duchem Świętym. Być
napełnionym, to nie czuć w sobie pustki. Czujemy ją zawsze, dopóki szukamy spełnienia we wszystkim
oprócz Boga. Począwszy od chipsów, a skończywszy na filmach, nic nie da człowiekowi poczucia pełni i
satysfakcji z istnienia, oprócz Ducha Świętego. Każdy człowiek wybiera najszybszą drogę do
osiągnięcia jakiegokolwiek celu. Denerwujemy się na opóźnienie pociągu. Odczuwamy wstyd, gdy
sami się spóźniamy. Bóg się nie spóźnia. Dał nam nawet szansę spotkania z Nim szybciej, niż gdybyśmy
tego oczekiwali. Tą szansą jest Maryja. Wystarczy jeden Różaniec, który zadziała jak telefon
interwencyjny, i jesteśmy w ramionach Ducha Świętego. Przestrzeń, którą Syn Boży choćby raz
dotknął swoją obecnością, na zawsze staje się przestrzenią dotykającą Jego Obecnością. Jej łono, Jej
wnętrze, Jej serce zostało wypełnione obecnością Ducha Świętego i obecnością Jezusa, i tak już
zawsze będzie. Spotykając Ją, nie sposób uniknąć spotkania Jezusa. Ci, którzy zastanawiają się, czy
modlić się do Jezusa, czy do Maryi, nie wiedzą, że takie rozdzielenie jest niemożliwe. Jeden z moich
przyjaciół prowadził dyskusję z pastorem zboru zielonoświątkowego. W pewnej chwili zapytał go o to,
do kogo ludzie z jego wspólnoty przychodzą prosić o modlitwę wstawienniczą. Odpowiedział, że do
niego. Wtedy zapytał go, dlaczego. Na co zdziwiony pastor odrzekł, że ludzie uważają modlitwę
pasterza za skuteczniejszą, ponieważ sądzą, że pasterz wspólnoty ma bliższy kontakt z Jezusem. Mój
przyjaciel dalej pytał, czy gdyby istniała osoba na ziemi, która znałaby Jezusa najbliżej, to czy
pozwoliłby swoim owieczkom do niej się udawać? Odpowiedział, że tak. Tym razem już wyraźnie
zapytał, czy zna kogoś na świecie, kto miałby bliższy kontakt z Jezusem niż Jego Matka. Oczywiście ów
pastor nie dał się przekonać, ale my pozwólmy sobie na pospieszny kontakt z Jezusem, czyli na
przyjęcie Maryi choćby dziś, kiedy Jego przyjście jest tak bliskie.
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.

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.
“Śpiewające Aniołki” – Koncert Kolęd
Nasz Chór Dziecięcy “Śpiewające Aniołki” zaprasza na
Koncert Kolędowy w Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa 26 grudnia o godz. 12:15pm (przed polską
Mszą św.) Bardzo serdecznie prosimy by w tę szczególną
Niedzielę przyjść wcześniej i wziąść udział w tym
nieodziennym wydarzeniu jak również by docenić nasze
Aniołki za ogrom pracy, który włożyły w przygotowanie
tego koncertu. Zapraszamy!!!

Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich 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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