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 Baptism of the Lord – 09th January 2022

Jesus! Thy dear and holy Face
Is the bright star that guides my way;
Thy gentle glance, so full of grace,
Is my true heaven on earth, today.
My only wealth, Lord! is thy Face;
Naught ask I more than this from Thee;
Hidden in the secret of Thy Face,
The more I shall resemble Thee!
Leave on me the divine impress
Of Thy sweet, patient Face of love,
And soon I shall become a saint,
And draw men’s hearts to Thee above.
– Excerpt of St. Therese, Canticle of the Holy Face-Translation from the original French

Responsorial Psalm: The Lord will bless his people with peace.
Holy Mass during the Week (in St John’s unless otherwise stated)
Monday 10th January -6pm
Tuesday 11th-10am followed by teas & 7.00pm
Adoration of the Most Blessed Sacrament & Confessions from 6.00pm-6.45pm
Wednesday 12th -10am
Thursday 13th-St-10am
Friday 14th-10am & 7pm -Polish Mass

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

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

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.

St Mungo is the Patron Saint and
Founder of the City of Glasgow.
He lived from 528 to 13 January 614,
being born in Fife on the banks of the
River Forth near Culross and named
“Kentigern”.which means “big
chief” Mungo’s mother was Princess
Thenog (Tannog) sometimes called Enoch
whose father Loth, King of the Votadini or
Gododdin (modern day East Lothian). She
was thrown out for being pregnant with
Mungo after an illicit encounter with her
cousin, King Owain of North Rheged (now
part of Galloway). Her furious father had
her tied to a chariot and launched off
Traprain Law. Amazingly she and the
unborn baby survived and her father, now
believing she was a witch, set her adrift in
a coracle without oars up the River Forth.
His early life was shaped by St Serf who
was abbot of monastery at Culross and
rescued his mother and cared for her and
the young boy who he affectionately called
Mungo, meaning “dear one”. Aged 25
Mungo began his missionary work on the
banks of the River Clyde and built his
church close to where the Clyde and the
Molendinar Burn merge – this later
became Glasgow Cathedral. He was exiled
during AD565 when pagan King Morken
of Strathclyde conquered the Kingdom
from Ryderrick – he travelled through
Cumbria and settled for some time in
Wales before completing a pilgrimage to
Rome. By the 570s a new king,
Rhydderch Hael of Strathclyde, overthrew
King Morken and invited St Mungo back
to become Bishop of Strathclyde. His
church on the Moledinar became the focus
of a large community that became known
as Eglais-Cu or “dear family”, now
recognised as Glasgow.

A second collection for
Justice and Peace will be
taken up this weekend.
www.justiceandpeacescotland.org.uk
Teas in hall after 11am Mass today
We value the support and generosity of all
who come here–regulars and visitors alike.

RECENTLY DEAD: Katherine McRae,
May McCrory & Bill Pennycook
ANNIVERSARIES: Isabella Flynn
Fidelium animae per misericordiam
Dei requiescant in pace.

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

St John the Baptist Catholic Church PERTH PH1 5PY
Fr Bogdan Palka SDS
16 Melville Street, Perth, PH1 5PY Tel: 01738 564182

09 Stycznia 2022 – Niedziela Chrztu Pańskiego
Tajemnice Chrztu
Dzisiejsze święto kieruje naszą uwagę w stronę
sakramentu inicjacji chrześcijańskiej. Kiedy oczami
wyobraźni wracamy do wydarzeń znad Jordanu,
musimy sobie zadać pytania: Jakie tajemnice kryje
wspominane wydarzenie i jakie tajemnice kryje
każdy chrzest? Co dla nas z tej ewangelicznej sceny
wynika? Można odpowiedzieć lakonicznie: „każdy z
nas powinien zostać ochrzczony”. Taka odpowiedź
jest jednak niewystarczająca. W zbawczym
wydarzeniu chrztu Pańskiego ukryte są przynajmniej trzy tajemnice. Pierwszą z nich stanowi
tajemnica wody, która jest symbolem życia. Nie można sobie wyobrazić życia bez wody. Człowiek jest
w stanie przeżyć bez niej bardzo krótko. Później organizm zostaje odwodniony i umiera. W Piśmie
Świętym woda jest symbolem życia, ale również śmierci. Pamiętamy ze Starego Testamentu potop
czy śmierć Egipcjan w wodach Morza Czerwonego. We współczesnym świecie woda także niesie
spustoszenie. Woda, jako żywioł, może być symbolem śmierci. Jednak przede wszystkim tajemnica
wody to tajemnica życia. Tajemnica chrztu Pańskiego to tajemnica życia wiecznego. Kiedy przychodzi
refleksja nad przemijaniem i rzeczywistością po śmierci, chrzest niesie perspektywę i pewność: po
życiu ziemskim istnieje życie wieczne. Jego jakość będzie zależała od obecnego poziomu moralnego.
Można więc powiedzieć, że chrzest jest tajemnicą wejścia, tajemnicą bramy prowadzącej do
królestwa Bożego. Jest to tajemnica „drogi”. Należy o tym pamiętać szczególnie wtedy, gdy wiele
rzeczy nam się nie układa, gdy próbujemy kombinować, budować swoje życie bez Ewangelii i
przykazań. I tak dochodzimy do drugiej tajemnicy ukrytej w chrzcie Pańskim.
Kiedy dokładnie analizuje się postawę Jana Chrzciciela, który mówi, że nie jest godzien rozwiązać
rzemyków u sandałów Chrystusa, bezsprzecznie nasuwa się jedna refleksja: był on człowiekiem
pokornym. W wydarzeniu zbawczym znad Jordanu ukryta jest więc tajemnica pokory. Czym ona jest?
Pokora to nade wszystko umiejętność zgadzania się z wolą Bożą. Tylko człowiek pokorny potrafi
przyjąć zrządzenia Opatrzności, choć są one nieraz dramatyczne, trudne do uniesienia i
niezrozumiałe. Tylko człowiek pokorny potrafi stanąć oko w oko z bólem, cierpieniem,
niezrozumieniem, zdradą, jednocześnie nie buntując się. Pokorny to ten, kto przyjmuje wolę Bożą,
która zaskakuje. Jeśli więc jesteśmy ludźmi ochrzczonymi, musimy poczuć się zobowiązani do
bezgranicznego zaufania Bogu. Pan dał każdemu w sakramencie chrztu łaskę, a więc dar i moc. (c.d.
na s. następnej).

Bóg nas nie zostawia z naszymi problemami, wręcz przeciwnie: wspomaga i wzmacnia.
Pomyślmy o tym w chwilach trudnych i wtedy, gdy pojawia się refleksja podobna do tej: ludziom
niewierzącym, niechodzącym do kościoła żyje się łatwiej – nie mają przecież tylu wyrzutów sumienia.
W ten sposób dotykamy trzeciej tajemnicy zawartej we wspominanym dzisiaj wydarzeniu sprzed
dwóch tysięcy lat. Dawne liturgie chrzcielne porównują źródło chrzcielne do dziewiczego łona
Kościoła. Wielu egzegetów widzi w tej biblijnej scenie Kościół, który jest szafarzem łask Bożych.
Nasuwają się pytania: Czy można być człowiekiem ochrzczonym i „pluć” na Kościół, pokazywać
palcami szafarzy sakramentów? Czy można obmawiać i krytykować (jedynie dla samej krytyki) naukę
Kościoła, jednocześnie deklarując się jako wierzący i praktykujący? Odpowiedź jest prosta: TAK! Tylko
czy wtedy można nazywać się chrześcijaninem, a więc świadkiem Dobrej Nowiny? W Kościele jest
wiele zła, bo stanowią go ludzie, choć fundamentem jest Chrystus. Czy jednak zamiast krytyki i
obmowy chrześcijanin nie powinien zatroskać się, zasmucić, widząc zło czy kryzys? Chodzi więc o
myślenie w kategoriach: „jak pomóc? jak uzdrowić?”. Szczególnie ważne jest to dla nas, Polaków,
bowiem to właśnie my kochamy tak zwane newsy, które potwierdzają nasze teorie. Coraz częściej
słyszy się pogląd, że Kościół katolicki przeżywa poważny kryzys związany z hierarchią kościelną.
Jednak Kościół to nie tylko hierarchia kościelna. Kościół to my wszyscy. Zastanówmy się więc w
perspektywie chrztu, czy to aby nie my wszyscy przeżywamy kryzys. Chodzi o kryzys polegający na
braku autentyczności i na niewierności łasce chrztu, na nieutożsamianiu się z Kościołem. Kiedy
patrzymy na Jana Chrzciciela, który udziela chrztu Jezusowi, pomyślmy o tym, że wszyscy jesteśmy
członkami Kościoła katolickiego. Lud Boży nie istnieje po to, aby go krytykować, lecz by go wspierać i
mu pomagać! Dzisiaj każdy z nas powinien wspomnieć swój własny chrzest. Trzeba zadać sobie
pytanie: Czy jestem wierny tej łasce, którą otrzymałem dziesięć, dwadzieścia, czterdzieści czy
sześćdziesiąt lat temu na chrzcie? Obyśmy naszym życiem mogli na nie odpowiedzieć twierdząco.
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 do udziału w Polskiej Mszy św. w każdy piątek miesiąca o godz. 7pm. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed Mszą św.

Duszpasterskie odwiedziny – „Kolęda”
Jest już możliwość zaproszenia kapłana z tradycyjną „Wizytą Kolędową”, by poświęcić mieszkanie na
Nowy 2022 Rok. Przygotowując się do wizyty postarajmy się o stół nakryty białym obrusem, na stole
umieśćmy Pismo św. (jeśli takowe posiadamy), krzyż i świece. Wodę święconą kapłan przyniesie ze
sobą. Wszelkie zgłoszenia można robić dzwoniąc do ks. Bogdana na nr parafialny 01738 564182 lub
osobiście po Mszy św.
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