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.

2nd Sunday of Advent -(Year C) – 05th December 2021
My sermons can be summed up thus: be simple with God. Serve Him with simplicity, love him
with simplicity; no violent or extraordinary states, but peace of heart and soul in Our
Lord. Busy yourself with him more than with yourself. Any mania about becoming “deeper” is
dangerous, and apart from the time that it wastes, it leads to nothing. Is it necessary to chew
over oneself so much in order to be aware that one is full of wretchedness in the past, of
imperfections in the present, or weaknesses in the future? As for the past: love God. As for the
present: love God. As for the future: again, love Him and that way all will be well. For it isn’t
the present or the past or the future, or yourself that should occupy you, but God: He who gives
Himself to you and becomes impatient when you amuse yourself by dressing yourself up
endlessly in order to go to Him, when it is you that He asks for and not all your
adornments. The point is to love God a great deal. How is one to love God a great deal? By
loving Him little by little. – Abbot Gueranger, The Spirit of Solesmes

Responsorial Psalm: What marvels the Lord worked for us! Indeed we
were glad.
Our final second collection for The Poor Mission Fund (a fund that helps financially
struggling parishes in our Diocese) will be taken up this weekend. 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.
St John’s Carol Service in preparation for the Nativity of Our Lord will take place this Sunday
5th December at 4.00pm.
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.
SVDP Group meeting on Monday 06th December & UCM meeting on Tuesday 07th December.
Refreshments will be served after Tuesday Mass in the hall.

Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 06th December -6.00pm
Tuesday 07th -St Ambrose-10am & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 08th -The Solemnity of the Immaculate Conception of the BVM-10am
Thursday 09th-10am
Friday 10th-Our Lady of Loreto-10am & 7.00pm (Polish)

CONFESSIONS IN CHURCH: Tuesdays: 6.00pm-6.45pm.
RECENTLY DEAD: Fr Colin Golden, Fr Chris Gilfedder, Bob Anderson, Rena Henderson,
Agnickza Koziol & George Tracey.
ANNIVERSARIES: Mary Millar, Iain Millar, Nick Carnegie, Kathleen Mackle & Ian Goodison
Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Now that Fr Colin’s travels through the joys, trials,
difficulties, and pleasures of this life have concluded,
we trust in the Lord who can make all things new.
God has delivered him from suffering, and He invites
Fr Colin to see with his own eyes a glory that
transcends our ability to put into words.
We believe that the Lord gives him eternal rest. May
the Lord raise him up on eagle’s wings and hold him
in the palm of His hand.
May Fr Colin rest in the peace of Christ. May we always be mindful that even
though his journey through life has ended, he will always be united with us in
memories, in prayer, and most of all in the love of the Lord.
Reception of Fr Colin’s body into Our Lady of Lourdes
on Thursday 09 December at 6pm followed by Holy Mass.
Requiem Mass on Friday 10 December at 12noon.
Time of all creatures is least like to Thee,
And yet it is our share of Thine eternity…
But weakest hearts can lift their thoughts to Thee;
It makes us strong to think of Thine eternity…
Ah, Blessed God! what joy it is to me
To lose all thought of self in Thine eternity.
– Father Frederick Faber
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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05 Grudzień 2021 – II Niedziela Adwentu „C”
Zatęsknij!
Czas nadejścia Chrystusa nie był wydarzeniem rozreklamowanym na
całym świecie. Wystąpienie Jana Chrzciciela dokonało się na odległej
prowincji Imperium. Skromność tego wydarzenia daje wiele do
myślenia. Jan był rzeczywiście głosem wołającym na pustyni, głosem
Boga rozlegającym się w świecie, w którym niewielu chciało słuchać
Bożych napomnień. Podobnie może być dzisiaj. Przyjście Jezusa do
mnie lub do Ciebie odbywa się skromnie, na marginesie wielkich
wydarzeń lub kłótni sejmowych. Akurat teraz, kiedy czytasz ten
komentarz, Bóg czyta Twoje myśli i pragnie dopatrzyć się wzruszenia
sumienia, pragnienia przemiany, tęsknoty za Nim. Nikt nie odczuwa
szczęścia w tym, za czym prawdziwe wcześniej nie zatęsknił. Dlatego
Bóg szuka w Tobie tęsknoty za nawróceniem. Jeśli ją masz, On
umożliwi ci naprawienie Twojej ścieżki życia. Najwyższy bowiem daje
człowiekowi to, za czym on naprawdę tęskni. Mamy czas do śmierci,
gdyż po niej wcale nie będziemy inni niż za życia. Jeśli za życia
tęskniliśmy tylko za dobrami materialnymi, władzą, wykorzystaniem
innych, urządzeniem siebie w komforcie, po śmierci odkryjemy w sobie to samo, ale tam już będzie za
późno na nawrócenie i tęsknotę za duchowym wzrostem. Pozostaniemy wiecznie złaknionymi tego, co
zostawiliśmy na ziemi, a czego w niebie nie będzie. Wieczny, dręczący głód, nieskończone
niezaspokojenie i rozpacz pomyłki, której nie da się naprawić. Wieczność stanie się bezdrożem,
prowadzącym do coraz większej rozpaczy. Czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie w tym momencie, gdy
czytasz ten komentarz, Bóg przygląda się Tobie i doszukuje się tęsknoty za nawróceniem? Nie
otrzymasz łaski nawrócenia, jeśli za nią naprawdę nie tęsknisz. Nadejście Chrystusa będzie
wyprostowaniem moich i twoich ścieżek, podniesieniem w górę tych, co zapadli się w doliny smutku,
upokorzeniem tych, co swą wyniosłością wznieśli się jak góry, spoglądając na innych z wysoka,
surowym wyprostowaniem krętaczy i zaleczeniem poranionych z ich udręczenia, żalu i
nieprzebaczenia. Wołanie Jana opowiada tylko o drogach krzywych, wyboistych, wyniosłych,
zdołowanych. Każdy człowiek podąża do celu wiecznego, ale żaden człowiek nie potrafi naprawić
swojej drogi bez łaski Boga. Łaska jest dostępna dla tych, którzy okazują skruchę, dokonując pokuty. O
to właśnie chodziło Janowi wówczas i dziś o to samo chodzi. Chrystus przychodzi każdego roku w
dniach obchodzenia Jego narodzin. Mamy przygotować dla Niego drogę, aby mógł do nas przyjść.
Przygotować drogę, to właśnie wydobyć się z dołu rozpaczy, zrezygnować z górowania nad innymi,
zrezygnować z kłamliwego krętaczenia, uleczyć rany wyboiste w swoim sumieniu. Wszystko to
możliwe jest dzięki skrusze i pokucie. Miłosierdzie chodzi tylko po ścieżkach skruchy, podobnie jak
łódź płynie tylko po wodzie, a ptak tylko wznosi się w powietrze, albo samochód tylko jedzie po ulicy.
Skrucha daje człowiekowi nadzieję i wydobywa go z rozpaczy oraz zwątpienia, uniemożliwia pychę i
wyniosłość, demaskuje osobiste kłamstwa oraz leczy żal i złość, jakie gnieżdżą się w naszych
krzywdach.
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 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.
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r.
bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140
arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą
szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej
zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie
zaprzeczał, sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby się odstępcą i winnym herezji.
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego
mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.
Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze
wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce
uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko
charakteru negatywnego - braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który
wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła
ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc:
"Jestem Niepokalane Poczęcie".

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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