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6th Sunday of Ordinary Time
Year B

11th February 2018

Welcome 
to all 
our 

visitors

“Whatever you do  — you should do all for the glory of God.”

Teas after 
the 11am 

Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 You are my refuge, O Lord; 
	 you	fill	me	with	the	joy	of	salvation.

Gospel	Acclamation 
	 May	the	Father	
	 of	our	Lord	Jesus	Christ	
	 enlighten	the	eyes	of	our	mind,	
	 so	that	we	can	see	
	 what	hope	his	call	holds	for	us.

Prayers 
In	your	 charity,	 please	

pray	for	the	repose	of	the	
souls of  William Bernard 
Horn,	Antonio	Baragula,	
Margaret	 Small,	 Eileen	
Robertson.	 William	
Mackle, Mary Carroll, 
Jason	 Ralston,	 Anthony	
Martin,	 Charles	 (Chic)	
Sweeney,	 Janet	 Pawlak,	
Christy	 Kelly,	 Cissie	
Houston,	Madge	McFad-
den, Mary McLean, An-
ette	Ogilvie,	John	Dixon,	
May	 McShane,	 Jane	
Ward,	Betty	Scott,	Isabel	
Chisholm,	 Marie	 Scott	
and	Jordan	Kelly	and	for	
all	 whose	 anniversaries	
occur	about	this	time.

May their souls and the 
souls of all the faithful 
departed rest in peace. 
Amen.

SUNDAY MASS in St JOHN’S RECONCILIATION
in St John’s
Saturday

5-6pm

6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAYS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

Priests: Very Rev. Martin Monsignor Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacons: Rev. Len Moir (01738 451677)  and Rev. Krzysztof Jablonski (01738 636589)

For the Greater Glory of God

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

It’s	 the	middle	 of	win-
ter;	 it’s	 bitterly	 cold;	
it’s	so	tempting	to	hide	

away	and	 just	go	 through	
the	 motions.	 However,	
Lent	 begins	 on	 Wednes-
day.	 Lent	 is	 a	 great	 anti-
dote	 for	 the	 temptation	 to	
go	 through	 the	 motions	
and	do	the	bare	minimum	
in	our	work,	 school,	mar-
riage,	 parenting,	ministry,	
etc.
The	 Church	 gives	 us	

Lent	 to	break	 through	 the	
drudgery	 of	 life	 (see	 Jb	
7:1).	There	can	be	no	go-
ing	through	the	motions	at	
the	foot	of	the	cross.	When	
we	 place	 ourselves	 in	 the	
glory	 of	 God’s	 presence	
in	heaven,	there	is	also	no	
minimalism and no go-
ing	 through	 the	 motions.	
God’s	 glory	 is	 one	 of	 the	
greatest	motivating	factors	
in	 this	 life.	We	Christians	
do	 all	 “Ad	 Majorem	 Dei	
Gloriam,”	 for	 the	 greater	
glory	of	God.

When	we	are	concerned	
for	 the	 glory	 of	 God,	 we	
do	 not	 take	 a	 day	 off.	
When	we	 relax,	get	 skep-
tical,	or	express	bitterness	
or	unforgiveness,	or	 com-
mit	 sins,	 we	 do	 not	 give	
God	 glory	 in	 the	 sight	 of	
others	 (e.g.	 Nm	 20:12).	
We	 might	 interact	 with	
someone	 for	 the	 first	 and	
only	 time	 today,	 and	 our	
actions	and	attitudes	might	
influence	 them	 to	 decide	
for	 or	 against	 the	 Lord.	
The	great	 baseball	 player,	
Joe	 DiMaggio,	 was	 once	
asked	 why	 he	 played	 so	
hard,	even	in	meaningless	
games.	He	replied:	“There	
might	 be	 a	 boy	 in	 the	
stands	 who	may	 only	 see	
me	play	this	one	time.	He	
deserves	 to	 see	 my	 best,	
so	I	always	give	my	best.”	
How	much	more	must	we,	
who	serve	Almighty	God,	
do	 our	 very	 best	 at	 all	
times,	for	the	glory	of	God	
is	at	stake!

Wednesday 14th February

ASH WEDNESDAY

Masses in St John’s
10am and 7pm

Day of fasting and abstinence

This is a wonderful liturgical season 
of growing in love and LENT is a time of 

preparation for the Joy of Easter



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

Niewielu	 ludzi,	 którzy	
wcześniej	 osiągnęli	 sławę,	
potrafiło	 bez	 większych	
kryzysów	 utrzymać	 się	 na	
wysokiej	 fali,	 na	 której	
umieściło	 się	 ich	 życie.	
Najłatwiej	 można	 to	
obserwować	 w	 sporcie.	
Zbyt	 wczesny	 sukces	 nie	
ułatwia	 życia,	 ale	 znacznie	
je	utrudnia.	Nie	zawsze	jest	
to	 wynikiem	 niedojrzałości	
człowieka.	 Sława	 jest	
połączona	z	wrzawą,	z	wiel-
kimi	 wymaganiami,	 jakie	
otoczenie	stawia	mistrzowi.	
Opinia	chce	widzieć	w	nim	
zawsze	 i	 wszędzie	 mistrza.	
Nie	 umie	 mu	 wybaczyć	
klęski,	 nie	 godzi	 się	 na	
jego	 słabość.	 Dramat	 zbyt	
wcześnie	 zdobytej	 sławy	
największe	 spustosze-
nie	 zostawia	 w	 szeregach	
wybitnie	 uzdolnionych	
dzieci.	 Odbiera	 im	 coś	 z	
beztroskiego	 dzieciństwa,	
zmusza	 je	 do	 ustawicz-
nego	 mobilizowania	 sił	 i	
odpowiadania	 na	 ambitne	
pragnienia	 rodziców,	 op-
iekunów,	 nauczycieli.	
Któryż	 z	 wychowawców	
nie	 chce	mieć	w	 szeregach	
swoich	 wychowanków	 ge-
niusza?	Życie	bardzo	często	
potwierdza	 klęskę	 wybit-
nie	 uzdolnionych	 uczniów,	
którzy	 zdobyli	 sławę	 w	
wieku	 szkolnym,	 a	 po	 la-
tach	 przegrali	 rywalizację	
ze	 znacznie	 słabszymi,	
przeciętnymi	 kolegami.	 Po	
wcześnie	 przeżywanym	
uniesieniu	 sławy	 pozostaje	
jedynie	 gorzki	 smak	 po-
niesionej	 klęski.	 To	 w	 tym	
kontekście	 należy	 odczytać	
fragment	 Ewangelii,	 w	
którym	 jest	 opisany	 cud	
uzdrowienia	 trędowatego.	
Chcąc	 to	 wydarzenie	 do-
brze	zrozumieć,	trzeba	mieć	
na	 uwadze	 dwa	 rodzaje	
cudów	Jezusa.	 Jedne,	a	 jest	
ich	większość,	 czynił	On	 –	
jeśli	 tak	można	 powiedzieć	
–	 w	 sposób	 zaprogramow-
any,	to	znaczy	czynił	z	nich	
jakby	 lekcje	poglądowe	dla	
słuchaczy.	 Te	 cuda	 były	
znane,	 głośne,	 publiczne,	
bo	 przeznaczone	 dla	wielu.	

Drugie	 miały	 charakter	
bardziej	 prywatny	 i	 można	
je	nazwać	osobistym	darem	
miłości	 ofiarowanym	 konk-
retnemu	człowiekowi.	Te	nie	
powinny	 być	 rozgłaszane,	
winny	 zostać	 tajemnicą	
dawcy	 i	 odbiorcy.	Uzdrow-
ienie	 trędowatego	 należy	
do	tej	drugiej	grupy	cudów.	
Jezus	 ulitował	 się	 nad	 nim.	
Spotkanie	 nieszczęśliwego	
człowieka,	 świadomego	cu-
dotwórczej	 mocy	 Mistrza	
z	 Nazaretu,	 skłania	 Jezusa	
do	 działania.	 „Jeśli	 chcesz,	
możesz	 mnie	 oczyścić”.	
Zdjęty	 litością,	 wyciągnął	
rękę,	 dotknął	 go	 i	 rzekł	 do	
niego:	„Chcę,	bądź	oczyszc-
zony!”.	 Św.	 Marek	 umiejs-
cawia	 ten	 cud	 na	 początku	
publicznej	 działalności	
Jezusa.	 Chrystus	 doskon-
ale	 zdawał	 sobie	 sprawę	 z	
tego,	że	zbyt	wczesna	sława	
utrudni	Mu	wykonanie	zada-
nia.	 Stąd	 Jego	 ostrzeżenie	
pod	 adresem	 uzdrowion-
ego.	 Ewangelista	 zaznacza,	
że	 surowo	 mu	 przykazał	 i	
natychmiast	go	odprawił	 ze	
słowami:	 „Uważaj,	 nikomu	
nic	 nie	 mów…”.	 Jezus	 nie	
chciał	 rozgłosu,	 nie	 chciał	
działać	 w	 nimbie	 sławy.	
Uzdrowiony	 jednak	 nie	
zrozumiał	 wskazań	 Jezusa.	
Nie	 umiał	 ukryć	 swego	

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Spowiedź i 
Msza św.
W	 każdą	 niedzielę	 ist-

nieje	 możliwość	 skor-
zystania	 z	 Sakramentu	
Pokuty	 od	 godz.	 4:15pm.	
Zapraszamy	do	regularnej	
spowiedzi	 i	 do	 pełnego	
uczestnictwa	we	Mszy	św.	
Msza	św.	o	godz.	5pm.			

Sława utrudnia życie

Sunday Mass

Sunday Reflection

Liturgia 
dziecięca
W	 każdą	 pierwszą	

niedzielę	 miesiąca	 jest	
liturgia	Mszy	św.	dla	dzie-
ci.	Najbliższa	Msza	św.	dla	
dzieci	będzie	4	marca	2018	
r.	o	godz.	5pm.	Serdecznie	
zapraszamy	 do	 udziału	
wszystkie	dzieci.	

Sunday Humour

szczęścia.	 Wydawało	 mu	
się,	 że	 przyczyniając	 się	
do	 rozsławienia	 Proroka	 z	
Nazaretu	 będzie	 Jego	 do-
brodziejstwem.	 Stało	 się	
jednak	 odwrotnie.	 „Jezus	
nie	 mógł	 już	 jawnie	 wejść	
do	 miasta,	 lecz	 przebywał	
w	 miejscach	 pustynnych”.	
Wielkie	wartości	dojrzewają	
bardzo	powoli	 	 i	wymagają	
spokoju.	 Kto	 szuka	 sławy,	
wcześniej	 czy	 później	 staje	
się	 jej	 ofiarą.	 Prawdziwa	
wielość	 człowieka	 ujawnia	
się	 najczęściej	 po	 jego	
śmierci.	Rzadko	się	zdarza,	
by	pomniki	stawiane	komuś	
za	 jego	 życia	 przetrwały	
dłużej	 niż	 jedno	 pokole-
nie.	 Te,	 które	 trwają,	 są	
wzniesione	 po	 latach,	 a	
czasem	 nawet	 wiekach,	
przez	 potomnych,	 któr-
zy	 doceniają	 prawdziwą	
wielkość	 zmarłego	
człowieka.	 Ewangelia	
przestrzega	przed	pogonią	za	
sławą,	widząc	w	niej	bardzo	
niebezpieczną	 pułapkę	 py-
chy.	Równocześnie	ukazuje	
wartość	 twórczego	 wysiłku	
bez	 rozgłosu.	 Szczęśliwy,	
kto	 zrozumie	 to	 ewangelic-
zne	 ostrzeżenie	 i	 zamiast	
sławy	u	ludzi,	szuka	w	życiu	
radości	 własnego	 sumienia	
z	 powodu	 dobrych	 czynów	
dokonanych	w	ukryciu.				

Środa 
Popielcowa 
Przez	 bramę	 Środy	 Pop-

ielcowej	 wchodzimy	 w	
okres	 Wielkiego	 Postu.	
W	 tym	 dniu	 spotyka-
my	 się	 wokół	 naczyńka	
wypełnionego	 prochem.	
Do	każdego	z	nas	Bóg	ski-
eruje	 te	 jakże	 znaczące	
słowa:	 „Pamiętaj,	 że	 jesteś	
prochem	 i	 w	 proch	 się	
obrócisz”.	 Jesteś	 prochem.	
Wszyscy	 powstaliśmy	 z	
prochu,	 wszyscy	 jesteśmy	
garścią	prochu	i	w	ten	proch	
się	 zamienimy.	 Ostatecznie	
wszyscy	też	spotkamy	się	w	
ziemi,	bo	z	ziemi	zostaliśmy	
wzięci.	Gdybyśmy	tę	prawdę	
mieli	 na	 uwadze,	 to	 życie	
wyglądałoby	 inaczej.	 Dlac-
zego	 bowiem	 garść	 prochu	
ma	wyrządzić	krzywdę	dru-
giej	 garści	 prochu?	 Dlac-
zego	 nie	 potrafimy	 sobie	
wzajemnie	 pomagać?	 Na	
początku	 Wielkiego	 Postu		
cały	 Kościół	 sypie	 popiół	
na	głowy	swoich	dzieci,	aby		
pomne	na	zasadę	jedności,	z	
której	wyszły,	w	Wielkanoc	
potrafiły	zjednoczyć	się	przy	
wspólnym	 stole	 jako	dzieci	
jednego	 Boga.	 Jeśli	Wielki	
Post	 będzie	 czasem	 otwar-
cia	 na	 drugiego	 człowieka,	
jak	 o	 tym	mówi	Ewangelia	
wspominając	 o	 jałmużnie	 i	
jeśli	 to	 będzie	 czas	 otwar-
cia	 serca	 w	 modlitwie	 dla	
Boga,	 to	 zjednoczymy	 się	
duchowo.	 Przez	 najbliższe	
tygodnie	 wszyscy	 mamy	
zmierzać	 –	 drogą	 dobrego	
czynu,	przezwyciężenia	sie-
bie,	 nawiązania	 bliskiego	
kontaktu	z	Bogiem	–	do	tej	
jedności,	do	której	stworzył	
nas	 Bóg.	 Pamiętajmy,	 że	
wszyscy	jesteśmy	prochem,	
ale	 też	 wszyscy	 jesteśmy	
dziećmi	 Bożymi,	 które	
winny	 tworzyć	 jedną	 Bożą	
Rodzinę.	

Wielki 
Post – Drogi 
Krzyżowe
Zapraszam	do	uczestnict-

wa	w	nabożeństwach	Drogi	
Krzyżowej,	 które	 będą	
odprawiane	w	każdy	piątek	o	
godz.	7pm.	Na	zakończenie	
nabożeństwa	 będzie	 wys-
tawienie	 Najświętszego	
Sakramentu	 i	 chwila	 pry-
watnej	adoracji	zakończona	
błogosławieństwem	 Eu-
charystycznym.	 W	 ramach	
naszego	 przygotowania	
do	 Wielkanocy	 będziemy	
również	 śpiewać	 Gorz-
kie	 Żale	 bezpośrednio	 po	
Mszach	 św.	 niedzielnych.	
Przypominam	 i	 zachęcam	
do	 powstrzymywania	 się	
od	 potraw	 mięsnych	 w	
Środę	Popielcową	i	w	piątki	
Wielkiego	 Postu.	 W	 Środę	
Popielcową	 i	 w	 Wielki	
Piątek	 obowiązuje	 również	
post	 ilościowy	 (jeden	
posiłek	do	syta,	a	dwa	lekk-
ie).	Szczypta	popiołu,	która	
spadnie	 na	 naszą	 głowę	
w	 Środę	 Popielcową	 jest	
znakiem	wartości	życia	doc-
zesnego.	To	co	może	 trwać	
wiecznie	–	musi	być	dziełem	
ducha.	W	ciągu	czterdziestu	
dni	mamy	udowodnić	sobie	
i	Bogu,	 że	 duch	w	 nas	 jest	
mocniejszy,	 że	duch	potrafi	
odnieść	zwycięstwo.	Ogran-
iczenie	 posiłków	 do	 trzech	
i	 to	niepełnych	ma	pokazać	
nam,	że	nasz	duch	jest	moc-
niejszy	 aniżeli	 ciało.	 Taki	
jest	chrześcijański	sens	pos-
tu.	 Człowiek	 wobec	 siebie	
i	 wspólnoty	 uzasadnia,	 że	
duch	 jego	 jest	 	mocniejszy,	
że	jego	ciało	jest	mu	uległe.	
Każdy	z	nas	robi	lub	powin-
ien	 zrobić	 dobre	 postanow-
ienie.	 To	 są	 małe	 gesty,	
a	 jednak	 mające	 wielkie	
znaczenie,	 ponieważ	 prak-
tycznie	dzień	po	dniu	przez	
czterdzieści	 dni	 dowodzą,	
że	duch	nasz	jest	faktycznie	
mocniejszy	 aniżeli	 ciało.	
Życzę	każdemu	z	Was,	aby	
Wielki	 Post	 był	 okresem	
zwycięstwa	Waszego	ducha	
nad	ciałem.	Bóg	jest	z	nami!

Msza św. z 
członkami AA
Dzisiaj	podczas	Mszy	św.	

będziemy	 gościć	 naszych	
braci	 zmagających	 się	 z	
problemem	 alkoholowym.	
Jest	to	też	wspaniała	okazja	
żeby	złożyć	 im	gratulacje	z	
okazji	 6	 rocznicy	 założenia	
Grupy	 Anonimowych	 Al-
koholików	 w	 Dundee	 i	 w	
Perth.	 Gratulacje	 i	 niech	
Boża	 łaska	 towarzyszy	
zarówno	 personelowi	 jak	 i	
tym	którzy	pragną	zerwać	z	
nałogiem.	 Ulotka	 na	 temat	
działalności	 grupy	 będzie	
jako	 dodatek	 do	 dzisiejsze-
go	 biuletynu	 parafialnego	
jak	 również	zostanie	wywi-
eszona	 na	 naszej	 polskiej	
gazetce	z	tyłu	kościoła.		

Humor na 
niedzielę
Kieszonkowiec	 Jankiel	

wstąpił	 do	 synagogi	
pomodlić	 się.	 Z	 przy-
zwyczajenia	 jednak	
ukradł	 rabinowi	 zegarek.	
Powiedz	 mi,	 Jankielu	 –	
zagadnął	 go	 rabin	 –	 Coś	
tam	 ostatnio	 nagrzeszył?	
Ukradłem	 zegarek	 dobre-
mu	 człowiekowi.	 Chcesz,	
rabbi,	to	ci	go	oddam.	Nie.	
Trzeba	 go	 zwrócić	 temu,	
do	kogo	należy.	A	jeśli	on	
nie	chce?	W	takim	wypad-
ku	 zachowaj	 go	 i	 już	 się	
tym	nie	przejmuj.	

Children’s Liturgy

Ash Wednesday

AA Group- 6th Anniversary Mass



Collections
Last	 Sunday’s	 in-

come	 was:	 Collections	
-	 £1608.37;	 Papers	 -	
£11.38;	 Votive	 Candles	
£84.25;	SCIAF	-	£10	and	
Church	Shop	-	£20.45.

Catholic 
Papers
Catholic	 newspapers	

the	Scottish	Catholic	Ob-
server,	 Catholic	 Herald,	
Catholic	 Times	 etc	 are	
available	 in	 the	 church	
porch	 -	 please	 take	 cop-
ies	 and	 share	 them	with	
the	wider	community.

ARE YOU GOING TO BE IN HOSPITAL? DO YOU KNOW OF SOMEONE WHO IS IN HOSPITAL?

There  are Hospital Visit Request Cards available at the back of the church - and pens.

Please complete the card and hand it to a Pass Keeper 

Children’s 
Liturgy
Our	Children’s	Liturgy	

programme	 continues	 at	
the	 9am	 Mass	 on	 Sun-
days.

Italian classes
Classes	 have	 recom-

menced	 on	 Saturdays	
from	 4.15-6.15pm.	 All	
welcome	-	frm	beginners	
to	advanced.

Union of 
Catholic 
Mothers
Next	Meeting	Tuesday	

20th,	an	evening	with	Fr.	
Bogdan.	All	welcome.

Hospital Cards
We	have	placed		‘Hos-

pital	Cards’,	with	 a	pen,	
on	a	table	at	 the	back	of	
the	church.	
If	you	know	of	any	pa-

rishioner	in	hospital	who	
would	 appreciate	 a	 visit	
from	 the	 clergy	 please	
complete	a	card	and	hand	
it	 to	 the	 Pass	 Keepers.		
They	will	give	 the	cards	
to	the	priest	at	the	end	of	
Mass.

All bookings for the Church 
Hall, and rooms, should be 
made using  
the dedicated phone line:

07549 605007 
Preferably send 
a text - or leave 
a message 
on voicemail
Please remember to leave a 
name and phone number.

Lunch Club
The	 Lunch	 Club	 con-

tinues	on	Mondays,	at	12	
noon.	All	welcome.

Italian 
Association
Tickets	 are	 available	

today	 for	 the	 Italian	As-
sociation’s	 Masked	 Ball	
on	 Shrove	 Tuesday13th	
February,	 at	 7pm	 for	
7.30pm	 -	 price	 £10	 in-
cludes	3	course	meal	and	
music - please bring your 
own	drink.

Faith Sharing
It	 is	 planned	 that	 the	

Faith	 Sharing	 House	
Groups	 will	 run	 as	 fol-
lows	during	Lent,	which	
starts	on	Ash	Wednesday	
(14th	February).

Week 1 - beginning 
18th	 February,	 Faith	
Sharing	 meetings	 based	
on	 the	 readings	 for	 the	
Second	Sunday	of	Lent.
Week	 2	 -	 beginning	

25th	 February,	 Faith	
Sharing	 meetings	 based	
on	 the	 readings	 for	 the	
Third	Sunday	of	Lent.
Week	3-	beginning	4th	

March,	 Faith	 Sharing	
meetings	 based	 on	 the	
readings	 for	 the	 Fourth	
Sunday	of	Lent.
This	third	meeting	will	

be	 the	 final	 one	 of	 our	
short	 series	 	 due	 to	 the	
Parish	 Mission	 which	
starts	 on	 the	5th	Sunday	
of	 Lent	 -	 (Sunday	 18th	
March).

Gift Aid
St	John’s	has	received	

a	 cheque	 for	 £6,102.24	
in	Gift	Aid	which	is	 the	
return	for	six	months.

Called to the 
Priesthood?
Applications	 are	 now	

invited	 from	 those	 men	
who	feel	they	might	have	
a	 vocation	 to	 diocesan	
priesthood.	 Just	 after	
Christmas,	 two	 seminar-
ians from our diocese, 
along	 with	 13	 others	
from	 across	 Scotland	
began	 the	 “Propaedeutic	
Period”	 in	Salamanca.	A	
third	seminarian	for	Dun-
keld	 will	 hopefully	 join	
them	 after	 Easter.	 This	
means	we	 now	 have	 six	
seminarians,	one	if	them,	
Deacon	 Andrew	 Mar-
shall,	 will	 be	 ordained	
priest	by	Bishop	Stephen	
at	the	end	of	June.
The	 Catholic	 Church	

in	Scotland	is	now	invit-
ing	you	to	apply	for	Sem-
inary	 -	please	contact	Fr	
Michael	 Carrie	 (Voca-
tions	 Director)	 for	 more	
details	-	01382	539476.

Mass for 
the Sick
Mass	for	 the	Sick	will	

be	 celebrated	 next	 Sat-
urday,	 17th	 February,	 at	
10am,	 followed	 by	 teas	
in	the	Hall.		All	welcome.

Bingo Tea
A	 Bingo	 Tea	 will	

be	 held	 in	 aid	 of	 Perth	
Stroke	Club,	in	St	John’s	
Church	 Hall,	 on	 Mon-
day	12th	Feb	2018.	Eyes	
down	 for	 7.30pm	 entry	
£1	(inc	supper).

Parish Census
We are keen to update our records of the 
parish and so a parish census will take 
place next Sunday, 18th February.

Pens will be available to enable you to 
complete the census card before the start 
of Mass.

As well as your name, address, phone 
number and you will be asked to include 
the names of all family members living at 
your address.

Completed cards may be handed to a 
passkeeper at the end of Mass.

If you know of another member of the 
parish who has been unable to attend - 
you may take a card to them, or complete 
it on their behalf - but then please ask 
them to sign it - authorising you to provide 
their information to the Church.

The information gathered will not be 
given to any other agency, and will be 
held securely by the parish priest and will 
be used only for prposes connected to the 
parish.

Italian classes
Stations	 of	 the	 Cross	

will	 take	 place	 in	 St	
John’s	 on	 Saturdays	 at	
2pm,	in	Italian.

Catholic 
Education
We	 welcome	 repre-

sentatives	 of	 our	 Catho-
lic	Schools	today	as	they	
mark	Catholic	Education	
Sunday.
During	 this	 time	 we	

are	 asked	 to	 reflect	 on	
how	we	 are	 serving	The	
Common Good in our 
homes,	 schools	 and	 par-
ishes.	This	year	we	have	
so	 much	 to	 celebrate	 in	
Catholic	 Education,	 	 for	
it	 is	 the	 Centenary	Year	
of	 the	 Education	 Scot-
land	Act	 of	 1918	 which	
brought	Catholic	schools	
into	 the	public	provision	
of	education.
Catholic	 schools	 have	

flourished	 and	 continue	
to	 contribute	 to	 the	 edu-
cation	of	our	young	peo-
ple	 and	 the	 transforma-
tion	of	our	society.
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SCIAF WEE BOXES 
LENT 2018

Help	 families	 like	 the	
Langs from Cambodia 
stand	 up	 for	 their	 rights	
and	protect	what’s	theirs.
This	Lent,	we’re	focus-

ing	 our	 attention	 on	 the	
country	of	Cambodia	and	
the	thousands	of	families	
that,	 with	 your	 support,	
are	being	helped	to	stand	
up	 for	 their	 rights	 and	
work	 their	 way	 out	 of	
poverty.
The	 livelihoods	 of	

many Cambodians are 
under	 threat	 from	 illegal	
fishing	 in	 their	 waters.	
Dynamite	and	electrocu-
tion	 have	 been	 used	 by	
criminal	gangs	to	kill	and	
capture	fish,	leading	to	a	
drastic	reduction	in	stock	
in	 some	 areas.	 Working	
with	 our	 local	 partner,	
Development	 and	 Part-
nership	in	Action	(DPA),	
we’re	helping	vulnerable	
communities	 in	 Stung	
Treng	 province	 to	 stand	
up	 for	 their	 rights	 and	
protect	 their	 waters	 and	
forests	from	the	threat	of	
illegal	 fishing,	 logging	
and	corporate	land-grabs.	
For	 the	 poorest,	 we’re	
also	providing	seeds	and	
farming	 tools	 so	 they	
can	grow	more	food,	and	
helping	to	provide	better	
access	to	clean	water	for	
villages	 and	 schools,	 to	

I	try	to	give	to	the	poor	people	for	love	
what	the	rich	could	get	for	money.	No,	
I	wouldn’t	touch	a	leper	for	a	thousand	
pounds;	yet	I	willingly	cure	him	for	the	
love	of	God.

Saint Teresa of Kolkata

Parish 
Shop
Open	after	
Sunday	Mass

Books and 
Piety	stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 
collection
range 

help	reduce	disease.
The	 Lang	 family	 de-

pend	 on	 fishing	 and	
farming	to	survive.	They	
were	 badly	 affected	 by	
illegal	 fishing	 by	 crimi-
nal	 gangs,	 resulting	 in	 a	
50%	drop	 in	fish	 stocks.	
As	 a	 result,	 they	 found	
it	 much	 harder	 to	 catch	
enough	 fish	 to	 feed	 the	
family.	 With	 help	 from	
SCIAF	 and	 DPA	 the	
Langs became members 
of	 a	 Community	 Fish-
ing	 Association,	 which	
works	 with	 police	 and	
the	 local	 authorities	 to	
organinse	regular	fishing	
patrols	 to	prevent	 illegal	
fishing.	
They	 told	 us,	 “We	get	

more	 fish	 now.	 Before,	
people	used	 to	dynamite	
the	 fish.	 I	 saw	 for	 my-
self	 the	 people	 making	
dynamite	 explosions	 in	
the	 river.	 I	 saw	 the	 fish	
die	 and	 float	 to	 the	 top.	
When	I	saw	it	I	was	real-
ly	angry	as	I	felt	helpless	
because	 I	wasn’t	 able	 to	
stop	them.”
“Now	 we	 can	 use	 the	

money	to	pay	for	school	
fees, uniforms and 
clothes	 for	 the	 family.	
We	want	to	say	thank	you	
to	the	people	of	Scotland	
who	 have	 provided	 this	
support	for	us.”

AFTERNOON FOR LIFE
Saturday 24th February

12.45pm- 4.20pm

Margaret Akers
Decriminalisation of Abortion

“The wrong choice for Scotland”

Clare McCullough
Founder and Director of the Good Counsel Network

“A hopeful view of the current abortion situation”

Emmet Dooley
Director of Education Outreach, SPUC Scotland

“How we can all support a culture of life”

SPUC Dundee
“What’s happening here and how you can help?”

hosted	by	Bishop	Stephen	Robson

To	register,	email	mcgraw.clare@gmail.com
Crèche places available.


