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.

The Holy Family of Jesus, Blessed Mary and St Joseph – 26th December 2021
The true joy of Christmas has always been
irrepressible and unstoppable, keeping our Holy
Faith alive through war, bitter persecution and
the darkest of times. And it will continue to do
so, for those who cling to it. A difficult year it
has been for most, and many are plagued by fear
at the thought of what the coming year may yet
bring. But the Joy of Christmas is also ours. It
is like a great, flaming torch that we can hold
ever higher above our heads, the flame of God’s
love, turning despair to hope, sorrow to joy, and
death to life. This torch cannot be extinguished,
and it is a living flame in the hearts of those who
cling to Christmas and all it means for the
world.

Responsorial Psalm: O blessed are those who fear the Lord and walk in his
ways!
Please pick up a Christmas Card from your Parish clergy with our compliments.
Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 27th December -The Church is closed
Tuesday 28th -The Holy Innocents-10am & 7.00pm (teas will resume on January 11th)
Adoration of the Most Blessed Sacrament in the Crib
& Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 29th - St Thomas à Becket-10am
Thursday 30th-10am
Friday 31st-10am-under the usual conditions, people can gain a plenary indulgence by
participating in a liturgical praying of the Te Deum for the end of the year.
7pm -Polish Mass
st
Saturday 01 January 2022-The Solemnity of the Mother of God-10am & 12noon (Polish)

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

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.
RECEENLY DEAD: Margaret Sweeney & Aloise Tabering
ANNIVERSARIES: George & Maureen Wallace, Margaret Smith, Jimmy & Frida Anderson,
Michael & Bridget McManamon, Ann McManamon, Margaret & Marty Grubb, Helen Melrose
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

“The mark of the Christian is the
willingness to look for the Divine in the
flesh of a babe in a crib, the continuing
Christ under the appearance of bread
on an altar, and a meditation and a
prayer on a string of beads.”
– Archbishop Fulton J. Sheen

Sincere thanks to all who helped
with the Christmas
preparations. A very special
thanks to all those who have
cleaned the Church and all who
have helped throughout the past
year. Grateful thanks for the love
and support you have shown us
throughout 2021. Many thanks for
your Christmas greetings & gifts.
Your care for your priests is
always appreciated.
Canon Mulholland & Fr Bogdan.

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

The Crib Donations are for St Margaret’s
Children & Family Care Society. They
rely on your generosity to help deliver a
wide range of services to our children,
young people and their families.

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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Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2021
Słowo stało się Ciałem
Święta zawsze budzą w człowieku nadzieję, a wraz z nią
wiele dobra i życzliwości. Boże Narodzenie zawsze było
też okazją do wydobycia ze wszystkich tego, co najlepsze,
co spontaniczne i dobre w sercu, zdolności do cieszenia się
i zdumiewania. Ks. Jan Twardowski zauważył, że „gdyby
nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany. Nie
może bowiem wystarczyć sam sobie. Zawsze tęskni za
kimś większym od siebie. Bo przecież nawet w zespoleniu
z drugim człowiekiem jest miejsce na samotność”. Pismo
święte ukazuje nam sens Bożego Narodzenia. We
fragmencie Prologu św. Jana czytamy: „Na początku było
Słowo. (…) Wszystko przez Nie się stało (...) W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a
światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (...) Słowo stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas”. Słowo Wcielone jest ostateczną odpowiedzią na najgłębsze pytania religijne i moralne
człowieka. Gdy bowiem u początku wszystkich innych religii stoi ludzkie poszukiwanie Boga, w
chrześcijaństwie początkiem jest Wcielenie Słowa – inicjatywa samego Boga. Tu już nie tylko
człowiek szuka Boga, ale sam Bóg przychodzi, by mówić o sobie człowiekowi i wskazywać mu drogę
dojścia do siebie oraz człowieka ku sobie prowadzić. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek z Jego
łaski stał się uczestnikiem Bożego życia; „aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne”. Miłość szuka bliskości z ukochaną osobą, o czym świadczy najlepiej ból rozstania osób,
które się kochają. Dlatego też Bóg maksymalnie zbliżył się do nas, byśmy i my zbliżyli się do Niego.
Jezus przychodzi do nas jako ubogie Dziecię, by ludzkość mogła cieszyć się samym darem życia.
„Każde rodzące się dziecko jest znakiem ufności Boga względem człowieka. Jest też potwierdzeniem,
przynajmniej domniemanym, nadziei, jaką żywi człowiek co do przyszłości otwartej na Bożą
wieczność. Na tę nadzieję człowieka Bóg odpowiedział, rodząc się w czasie jako małe dziecko”
(Benedykt XVI). Ileż to radości musiała odczuwać Maryja, gdy jednym palcem swojej dłoni
obejmowała maleńką dłoń Jezusa! Również i małe dziecię jest w stanie nauczyć czegoś nowego
dorosłego człowieka. Co robić, by Bóg mógł narodzić się we mnie, by mógł wejść do „Betlejem
mojego serca”? W zasadzie nie należy nic robić. Nic poza otwarciem. Warto zamilknąć i pozwolić
wypowiedzieć Bogu w naszym sercu Słowo narodzenia. To Słowo można usłyszeć tylko w ciszy.
Otrzymasz od Niego dokładnie tyle, ile zrobisz Mu w sobie miejsca. Prośmy Nowonarodzone Dziecię
Jezus słowami św. Jan XXIII: „Pomóż nam poznać Cię lepiej i żyć po bratersku, jak dzieci jednego
Ojca, Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość. Wzbudź w naszym sercu miłość i wdzięczność za
Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości i daj nam Twój niebieski pokój”.
Fr Bogdan SDS
Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…
Drodzy Parafianie i Goście! Niech te Święta Narodzenia naszego Pana będą czasem pełnym
Pokoju i Radości, które przynosi Dziecię Jezus do każdego ludzkiego serca. Niech On
umacnia Waszą wiarę i wiarę w Waszych Rodzinach. Miłość którą jest sam Bóg niech rozpala
serca i umysły w każdym Dniu Nowego 2022 – życzą Canon Mulholland, Fr Bogdan i Dk.
Krzysztof.

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
W Święto Świętej Rodziny ewangelista Łukasz zauważa, iż „Rodzice Jezusa chodzili co roku do
Jeruzalem na Święto Paschy”. Ten fakt wskazuje, że Rodzina żyła zgodnie z nakazami Prawa.
Natomiast dwunastoletni Jezus już od najmłodszych lat był wdrażany w praktyki religijne, które był
zobowiązany zachowywać chłopiec po ukończeniu trzynastu lat. W dyskusji z uczonymi Jezus, który
wykazał się mądrością w odpowiedziach i zadawaniu pytań, po raz pierwszy nazywa Boga swoim
Ojcem. Jezus wiedział, że całe Jego życie ziemskie jest podporządkowane pełnieniu woli Ojca i
zleconej przez Niego misji. Rodzina chrześcijańska, na wzór Świętej Rodziny, ma wzrastać w
świętości, przez pełnienie woli Ojca. Jak zauważa ks. prof. Stanisław Urbański, „świętość polega na
rozwoju miłości między rodzicami i na dawaniu jej dzieciom. Im pełniejsza miłość do Boga w
Chrystusie, tym większy postęp w świętości rodziców, a tym samym większa miłość wobec dzieci i
troska o ich uświęcenie. Stąd też osobiste zjednoczenie w miłości z Bogiem rodziców, staje się
źródłem uświęcenia członków rodziny, ponieważ wychowanie dzieci jest współpracą z łaską Boga”.
Jak rozwijać świętość? Pomocą w umacnianiu kontaktu z Bogiem i pomiędzy członkami rodziny jest
modlitwa rodzinna, która obdarza rodzinę mocą Ducha, daje siłę miłości i umacnia nierozerwalności
rodziny. Jest również duchowym filarem jej życia codziennego. Stanowi przy tym źródło
błogosławieństwa Boga i źródło wzajemnej miłości, która także promieniuje poza rodzinę na życie
parafialne, i relacje międzyludzkie. Szczególnym dniem, który pozwala trwać w Bogu jednoczy
rodzinę, jest Dzień Pański. Stąd troska, aby wziąć czynny udział w Eucharystii, która jest sercem
niedzieli. Świętowanie niedzieli to także czas na gesty szacunku, miłości i wdzięczności, okazja do
zrobienie komuś miłej niespodzianki. Świętowanie niedzieli ma nam przypomnieć, że „świętość łączy
człowieka z Bogiem, egzystencję ludzką z istnieniem Boga, słabość z możliwą mocą, a poprzez
nadzieję –teraźniejszość z przyszłością oraz doczesność z wiecznością” (ks. Bogusław Drożdż).

“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!!!

Święta i Nowy Rok 2022 – Msze św. po polsku
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.

SCN SC00810
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Discover us @StJohnRCPerth
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)

