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14th Sunday of Ordinary Time
Year B

8th July 2018

“My grace is enough for you.”
2 Corinthians 12:9

Welcome 
to our 
visitors

Teas after the 11am 
Mass on Sunday
and 10am Mass

on Tuesdays

For today’s Mass

Responsorial Psalm
 Our eyes are on the Lord 
 till he show us his mercy.

Gospel Acclamation 
	 The	Word	was	made	flesh	
 and lived among us; 
 to all who did accept him 
 he gave power to become 
 children of God.

Prayers 
In your charity, please 

pray for the repose of 
the souls of Celine Lee,  
Denise Ewing,  Bridget, 
Michael and Ann Mc-
Manamon, Marty Grubb,  
Molly Gowrie and  Rox-
anne Theresa Shipman 
and for all whose anni-
versaries 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)

OUR EYES ARE ON THE LORD

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

Alleluia! Every 
Sunday is Resur-
rection day, the 

weekly celebration of that 
first	Easter	morning	when	
Jesus rose from the tomb, 
triumphed over sin and 
death, and made all things 
new for us. 

Today is a day of unity, 
when believers from all 
over this earth gather to 
worship almighty God, 
listen to His living, all-
powerful Word, and re-
ceive the Bread of Life, 
Jesus Himself. Today we 
learn again that God loves 
us so much that He can 
never give us enough of 
His blessings. Alleluia!

How wonderful is 
God’s plan for this day! 
Yet occasionally someone 
in our acquaintance will 
say “I’ve had enough of 
this church,” rather than, 
“God’s grace is enough 
for me.” One reason for 
this difference is revealed 
in today’s psalm response. 

When our eyes are 
fixed	on	Jesus	as	Lord	in	
a spirit of humility (see Ps 
123:2; Heb 12:2), then we 
are opened to His mercy 
and grace. When we take 
our focus off of the Lord, 
then God is not enough 
to satisfy us; instead, we 
turn elsewhere for satis-
faction.

Justice 
and Peace
“Since time immemorial seafarers have 
fulfilled the obligation to rescue people in 
distress at sea under any conditions.”

Pontifical Council for the Pastoral Care 
for Migrants and Itinerant People

 
Sea Sunday Message

(see back page)

The traditional Sea Sunday Collection 
will be taken up later in the year

SPECIAL MESSAGE TODAY FOR SEA SUNDAY
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

Kalendarz 
Liturgiczny
W tym tygodniu w 
kalendarzu liturgic-
znym wspominać 
będziemy: 

W poniedziałek 
–	Święto	Matki	Bożej	z	
Aberdeen.

W środę 
–	Święto	św.	Benedykta,	
opata, patrona Europy

Dzisiejsza	 Ewangelia	
porusza	 bardzo	 istotną	
kwestię	 dotyczącą	 życia	
każdego	 z	 nas.	 Ci,	 któr-
zy	 obserwowali	 cuda	
zdziałane	 przez	 Chrys-
tusa,	 „powątpiewali	 o	
Nim”	 (Mk	 6).	 Jezus	 był	
wręcz	 zdziwiony	 ich	 nie-
dowiarstwem.	Wydaje	się,	
że	 historia	 się	 powtarza.	
Współczesny	 człowiek	
coraz	 częściej	 nie	 dowi-
erza	 Bogu,	 szczególnie	
wtedy,	 gdy	 nie	 spełnia	
On	 zanoszonych	 do	 Nie-
go	 próśb	 lub	 boleśnie	
doświadcza.	 Skąd	 się	 bi-
erze	ten	pociąg	do	niedow-
iarstwa?	Powodów	można	
znaleźć	 wiele.	 Spróbuję	
przedstawić	 przynajmniej	
cztery.	Pierwszą	przyczynę	
doskonale	 ilustruje	 pewne	
autentyczne	 wydarzenie.	
Otóż	 dwóch	 pobożnych,	
ale nieopanowanych 
chrześcijan	 pokłóciło	 się	
na	 rynku	 o	 cenę	 i	 jakość	
pewnego	towaru.	Pierwszy	
w	pasji	uderza	drugiego	w	
twarz.	Sądząc,	że	to	jeszc-
ze	 za	 mało,	 mówi:	 „Jeśli	
cię	 ktoś	 uderzy	 w	 polic-
zek,	 nadstaw	 i	 drugi”	 –	 i	
buch	go	jeszcze	raz.	Drugi,	
również	znając	Ewangelię,	
bije	 go	 jeszcze	 mocniej	 i	
mówi:	 „Jaką	 miarą	 mier-
zysz,	 taką	 ci	 odmierzą”.	
Przechodzi	 koło	 nich	
głuchawy	 proboszcz	
razem	 ze	 swym	 młodym	
wikarym.	 Pyta:	 „O	 co	 się	
kłócą	i	biją	ci	parafianie?”.	
„Oni	starają	się	praktycznie	
interpretować	 Ewangelię”	
– odpowiada wikary. 
W	 tej	 anegdocie	 morał	
jest	 bardzo	 wymowny.	
Interpretowanie prawd 
ewangelicznych	 po	 swo-
jemu	sprawia,	że	człowiek	
staje	obok	Kościoła.	Twor-
zy	 swoistą	własną	 religię,	
wręcz	 prywatny	 Kościół.	
Tego typu eksperymenty 
muszą	prędzej	czy	później	
skończyć	 się	 drogą	 ku	
niedowiarstwu.	 Drugą	
przyczynę	 braku	 zawier-

zenia	Bogu	świetnie	poka-
zuje	zdarzenie,	które	miało	
miejsce	 w	 okresie	 komu-
nizmu	w	Polsce.	Do	War-
szawy	 przybyła	 z	 wizytą	
królowa	 Belgii	 Elżbieta.	
Po	 stolicy	 oprowadza	 ją	
w	 imieniu	 rządu	 Jarosław	
Iwaszkiewicz,	 prezes	
Związku	 Literatów	 Pols-
kich.	 Zwiedzają	 również	
kościoły.	 W	 pewnej	
chwili	 królowa	 pyta:	
„Czy	 pan	 jest	 wierzącym,	
czy	 komunistą?”.	 Iwasz-
kiewicz	 miał	 na	 to	
odpowiedzieć:	 „Kato-
likiem	 jestem	 wierzącym,	
ale	 niepraktykującym,	
komunistą	 natomi-
ast	 niewierzącym,	 ale	
praktykującym”.	 Nie-
dowiarstwo	 związane	 jest	
bardzo	często	z	wyłącznie	
deklaratywną	 postawą	
religijną.	Nie	ma	głębszego	
sensu wiara katolicka 
bez	 życia	 sakramental-
nego.	 Jeśli	 ktoś	 chce	 się	
nazywać	 wierzącym,	 nie	
podejmując	praktyk	religi-
jnych,	 nie	 rozumie,	 czym	
jest	wiara.	Nie	ma	prawdzi-
wego	 zbliżania	 się	 do	
Boga	 bez	 spowiedzi,	 Ko-
munii	 czy	 Mszy	 Świętej.	
Wierzyć	 oznacza	 między	
innymi	 praktykować,	 a	
zatem	 otwierać	 się	 na	 di-
alog	 z	 Bogiem.	 W	 takim	
dialogu	 nie	 ma	 miejsca	
na	niedowiarstwo.	Trzecia	
przyczyna	 niedowierzania	
Bogu	może	 leżeć	w	 złym	
pojmowaniu	 wiary.	 Dość	
zabawnie	tę	prawdę	ukazu-
je	znana	anegdota.	Pewne-
mu	 jeźdźcowi	 z	 trudem	
przychodziło	dosiąść	swe-
go	 konia.	 Któregoś	 dnia	
próbował	 kilka	 razy,	 ale	
wciąż	bez	rezultatu.	Zaczął	
się	 modlić	 do	 świętych	 o	
pomoc.	 Odpoczął	 chwilę	
i	 z	 dobrym	 rozbiegiem	
podskoczył.	 Skok	 był	
tak	 dobry,	 że	 jeździec	
przeskoczył	 konia	 i	 spadł	
na	 drugą	 stronę.	 Wstał,	
otrzepał	 się	 i	 rozpoczął	
na	 nowo	 rozmowę	 ze	

świętymi:	„Prosiłem	was	o	
pomoc,	 ale	 nie	myślałem,	
że	 wszyscy	 naraz	 mi	 ją	
okażecie”.	 Pojmowanie	
Boga	 i	 religii	 jako	 taliz-
manu	 oraz	 traktowanie	
wiary w kategoriach 
„wentyla	 bezpieczeństwa”	
jest	 spłyceniem	 głębokiej	
rzeczywistości	i	tajemnicy	
wiary	 w	 Boga	 Trójjedy-
nego.	 Jest	 to	nieraz	wręcz	
prymitywne	 ujmowanie	
Bożej	opieki.	Wśród	wielu	
przyczyn	 niedowiarstwa	
można	 odnaleźć	 jeszcze	
jedno	 źródło.	 W	 zabaw-
nym	 dialogu	 pomiędzy	
nauczycielem	 a	 uczniem	
ukryta	jest	pewna	powsze-
chna	 prawda.	 Katecheta	
pyta	 Jasia:	 „Ile	 jest	 sakra-
mentów	 świętych?”.	
„Sześć”.	 „Mylisz	 się,	
Jasiu,	 bo	 jest	 siedem”.	
„Tatuś	 powiedział,	 że	
sześć,	bo	małżeństwo	i	po-
kuta	 to	 jeden	 sakrament”.	
Na	 pierwszy	 rzut	 oka	
niewinny dialog. Zawiera 
on	 jednak	 sarkastyczne	
przesłanie:	 to,	 co	 zasad-
nicze,	 najważniejsze,	 jawi	
się	 jako	 coś	 trudnego,	
przepełnionego	 cierpieni-
em.	 Podejście	 do	 życia	w	
perspektywie	 nieszczęścia	
rodzi	 cierpiętnictwo.	
Wszystko	 wydaje	 się	
dopustem	 Bożym,	 karą	
z	 wysoka,	 a	 nawet	
n i e sp rawied l iwośc i ą .	
Takie	 podejście	 może	
prowadzić	 do	 niedow-
iarstwa.	Ale	Bóg	jest	zaw-
sze	 z	 nami,	 mimo	 że	 ni-
eraz	 nie	 odczuwamy	 Jego	
obecności.	

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	uc-
zestnictwa	we	Mszy	św.	o	
godz.	5pm.	

Moje niedowiarstwo
Św. Benedykt, opat 
i patron Europy
Benedykt	z	Nursji	należy	

do	 najgłośniejszych	 post-
aci	 w	 Kościele	 łacińskim.	
Wsławił	 się	 niezwykle	
mądrą	 i	wyważoną	 regułą,	
która	stała	się	podstawą	dla	
bardzo	wielu	 późniejszych	
rodzin	 zakonnych	 na	 Za-
chodzie.	 Przez	 założony	
przez	 siebie	 zakon	 Bene-
dykt	 przyczynił	 się	 nie	 ty-
lko	 do	 pogłębienia	 życia	
religijnego	w	Kościele,	ale	
i	szeroko	rozumianej	kultu-
ry. Jego synowie duchowi 
zasłużyli	 się	 najwięcej	 dla	
pozyskania	 Chrystusowi	
ludów	 germańskich.	 Te	
racje	skłoniły	Pawła	VI	do	
tego,	by	w	1964	r.	wyróżnić	
św.	 Benedykta	 zaszczyt-
nym	tytułem	głównego	pa-
trona Europy.
Chociaż	 św.	 Bene-

dykt	 zajmuje	 w	 dziejach	
Kościoła	katolickiego	poc-
zesne	 miejsce,	 udokumen-
towane	wiadomości	 o	 nim	
są	 nikłe.	 Benedykt	 urodził	
się	 ok.	 roku	 480	 wraz	 ze	
swoją	 bliźniaczą	 siostrą,	
św.	 Scholastyką.	 Pierwsze	
nauki	 pobierał	 w	 rodzin-
nym	miasteczku.	Na	dalsze	
studia	 udał	 się	 do	Rzymu.	
Nie	 pozostał	 tu	 długo.	
Opuścił	 Wieczne	 Miasto,	
gdyż	chciał	oddać	się	Panu	
Bogu	 na	 wyłączną	 służbę	
jako	asceta.	Udał	się	ok.	60	
km	na	wschód	w	kierunku	
Tivoli	i	osiadł	w	przysiółku	
Enfide	(dzisiaj	Affile)	przy	
kościele	 świętych	 Piotra	 i	
Pawła	 u	 stóp	 wzgórz	 Pre-
nestini. Z niewiadomych 
bliżej	przyczyn	opuścił	jed-
nak	i	to	miejsce	i	przeniósł	
się	 do	 Subiaco.	 Znalazł	 tu	
nie	tylko	ciszę,	ale	również	
dogodną	grotę,	gdzie	mógł	
zamieszkać	 i	 oddać	 się	
wyłącznie	 kontemplacji.	 Z	
rąk	jakiegoś	mnicha	przyjął	
też	 habit.	 Obrana	 przez	
niego	grota	zapewniała	mu	
zupełny	spokój.	Przebywał	
tam	przez	 trzy	 lata.	Miejs-
cowi	 górale,	 wypasający	
kozy,	 zaopatrywali	 go	 w	
konieczną	 żywność.	 Z	
czasem	 zaczęli	 przyłączać	
się	 do	 Benedykta	 ucznio-
wie.	 Pod	 jego	 kierunkiem	

utworzono	 12	 małych	
klasztorów	 po	 12	 uczniów	
każdy.	 Benedykt	 zabrał	
ze	 sobą	 najgorliwszych	
i	 najbardziej	 oddanych	
uczniów	 i	 przeniósł	 się	 z	
nimi na Monte Cassino 
do	 ruin	 dawnej	 fortecy	
rzymskiej.	 Benedykt	
rozpoczął	 budowę	nowego	
klasztoru	 od	 wyburzenia	
pogańskiej	 świątyni	 Jow-
isza	i	Apollina.	Długie	lata	
rządów	 na	 Monte	 Cas-
sino	 pozwoliły	 w	 prak-
tyce	 wypróbować	 regułe,	
którą	 napisał.	 Roztropny	
prawodawca	 zmieniał	 ją	 i	
stale	 doskonalił.	 Tak	 więc	
reguła	 benedyktyńska	
przeszła	 okres	 długiej	
próby	 i	 doświadczeń.	
Dewizą	 Patriarchy	 było:	
Ora	 et	 labora	 -	 módl	 się	
i	 pracuj.	 Ze	 szczególną	
pieczołowitością	 strzegł	
kultu	 liturgicznego,	 co	
pozostało	 do	 dni	 obec-
nych	 pięknym	 dzied-
zictwem	 jego	 zakonu.	
Poważną	część	dnia	zakon-
nika	 przeznaczył	 na	 lectio	
divina	 -	 czytanie	 Pisma	
Świętego.	 Wprowadził	
do	 zakonu	 profesję	 -	
prawem	 zagwarantowaną	
przynależność	 do	 za-
konu	 oraz	 stabilność	 mie-
jsca,	 czyli	 zobowiązanie	
mnichów	 do	 pozostawania	
w	jednym	klasztorze	aż	do	
śmierci.	 Benedykt	 zmarł	
21	 marca	 547	 r.	 w	 kilka	
tygodni	 po	 śmierci	 swojej	
siostry,	 św.	 Scholastyki,	
założycielki	żeńskiej	gałęzi	
benedyktynów.	Pochowano	
ich	 razem	 we	 wspólnym	
grobie na Monte Cassino. 



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection - 
£1,409.40;	Peter’s	Pence	
Collection	 -	 £820.98;	
Votive	Candles	-	£94.17;	
Papers	 £4.80	 and	 Shop:														
£4	and	Hall	Rent	-	£60.

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 

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.

Union of 
Catholic 
Mothers

We wish a Happy 
Summer to all members.
Events during the sum-
mer, 29th July outing to 
Fr Tobias at Forfar.  
On	 28th	 August	 our	

Diocesan opening Mass 
will	 take	 place	 at	 7pm	
in St John’s. We have a 
great syllabus for next 
year. Anyone interested 
in	 joining	 us,	 will	 be	
made very welcome.

NIGHTFEVER
Meeting for all interested 

in the 
2018-19 programme

Sunday 16 September, 
3pm, Cathedral Hall

in St Andrew’s Cathedral, 
150 Nethergate, Dundee

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 has 

now closed for the sum-
mer and reopens on 
Monday 13th August.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish 
Library

Borrow from 
our extensive 

collection 

Priestly 
anniversaries

Congratualtions to 
Mgr Drysdale and Mgr 
Hendry who celebrated 
the	 43rd	 and	 63rd	 anni-
versary of their priestly 
ordinations this week.

We thank God for their 
faithful service to tthe 
Church and remember to 
keep them in our prayers.

Dunkeld 
Youth Service

A group of Dunkeld’s 
young Catholics, led by 
Caroline Laidlaw are 
taking part in this year’s 
European Life-Teen 
summer camp in Hel-
voirt, in the Netherlands 
between	July	23rd	-28th	
2018

“Nightfever“ is a night 
of prayer and part of 
the Nightfever initiative 
which is rooted in the 
Catholic Church.

The Nightfever even-
ing is a night of prayer, 
organized	 by	 young	
people who have expe-
rienced the love of God 
and want to pass His love 
on to others. We want to 
be a bridge between in-
dividuals, parishes and 
spiritual communities. 
The evenings are organ-
ized	 by	 young	 adults	
who act as the “morn-
ing watchmen“, quote 
St Pope John Paul II. 
Through Nightfever, we 
experience that great 
things can happen when 
young people carry re-
sponsibility.

Dunkeld Youth Service 
QUIZ	NIGHT	FUNDRAISER

in St John’s Church Hall
7pm-9.30pm, FRIDAY,  20th JULY

Fun for all the family
Tickets	£5	(adults)	£3	(under	16s)	-	Free	(under	5s)

Snacks will be provided and BYOB (non-alcoholic). 
Grand prize is a £40 Hamper from Hotel Chocolat

Please come along and support the youth of the diocese.

NEW DATE
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As we celebrate Sea 
Sunday, we are invited 
to remember the 1.2 mil-
lions of seafarers from 
all nations, professing 
different faiths, forced to 
live for several months 
in	 the	 confined	 space	 of	
a vessel, away from their 
families and loved ones 
missing the most im-
portant and meaningful 
events in their families 
(birthdays’, graduations, 
etc.) and failing to be pre-
sent during times of trials 
and	 difficulties	 such	 as	
sickness and death.

Seafarers with their 
profession play a sig-
nificant	role	in	our	global	
economy by transporting 
from one corner of the 
world	 to	 another,	 90%	
of all the goods we use 
in our daily life. For this 
reason, today while we 
pray for all of them wher-
ever they are, we would 
like also to express our 
gratitude for their tough 
work	full	of	sacrifices.

Here are some of the 
challenges that the peo-
ple of the sea face daily:

Denied shore leave 
and ship visiting
With	 the	 mechaniza-

tion	 and	 automatization,	
the turnaround time in 
the ports is reduced to 
the minimal, leaving the 
crew with inadequate 
personal time to rest and 
relax. Furthermore, if 
the introduction of the 
International Ship and 
Port Facility Security 
Code (ISPS) might have 
improved maritime se-
curity at the same time it 
proved to be particularly 
challenging for seafarers. 
In numerous ports, crews 
are	 finding	 increasingly	
difficult	 to	 get	 permis-
sion to go ashore, either 
because of company pol-
icy or because restrictive 
and discriminatory regu-
lations imposed by gov-
ernments. However, that 
is not all. Many of our 
chaplains and ship visi-

tors are denied entering 
into ports or prevented 
to go on board of vessels 
to provide material and 
spiritual welfare to sea-
farers who reach shore 
after weeks at sea.

We deplore these facts 
that are contradicting the 
spirit of the Regulation 
4.4	 of	 the	Maritime	 La-
bour Convention (MLC) 
entered into force on Au-
gust	20th,	2013,	aimed	to	
improve wellbeing of the 
seafarers. Crews should 
not be denied the free-
dom of coming ashore 
likewise chaplains and 
ship visitors should not 
be denied the right to go 
on board of vessels.

Violence at sea 
and piracy

Though the situation 
is improved compared 
to the previous years, we 
would like to invite eve-
ryone to be more vigilant 
regarding violence at sea 
that generally is char-
acterized	 by	 piracy.	 The	
root cause of piracy is al-
ways related to political 
instability and it is often
linked	 to	 the	 fishing	

industry. Illegal, unre-
ported and unregulated 
(IUU)	 fishing	 has	 de-
prived many coastal 
states of their natural 
marine resources, which 
created a situation of ex-
treme poverty on land, 
making it easy for un-
scrupulous individuals to 
transform desperate and 
unemployed	 fishers	 into	
pirates.

We request govern-
ments and ship owners 
to put into place all the 
necessary mechanisms 
to protect the life of the 
people at sea and to mini-
mize	the	economic	cost.

Abandonment of 
vessels and crews

Abandonment of ves-
sels and crews is not 
a new problem for the 
maritime industry.

According to a news-

paper	 report	 from	 2012	
to	2017	more	than	1,300	
seafarers were aban-
doned for different rea-
sons in foreign ports far 
away from home, often 
with unpaid salaries and 
without food and fuel 
provisions for the vessel. 
Once abandoned the sea-
farers are left themselves 
to struggle for food, sala-
ries, immigration status 
and many more issues 
unless they are assisted 
by	 a	 welfare	 organiza-
tion.

We would like to ex-
press our sincere grati-
tude to all Stella Maris 
chaplains and volun-
teers who, from Malta to 
South	Africa,	from	Unit-
ed	 Kingdom	 to	 United	
States of America, for 
months and months have 
and are still providing 
material, spiritual, legal 
and psychological sup-
port to several crews of 
abandoned vessels.

We call for the full 
implementation of the 
amendments to the MLC 
2006,	requiring	that	a	fi-
nancial security system 
be put into place in order 
to ensure that ship own-
ers provide compensa-
tion to seafarers and their 
families in the event of 
abandonment.

Environmental 
impact on the oceans

In Laudato Si’ Pope 
Francis says: “There is 
an urgent need to de-
velop policies so that, in 
the next few years, the 
emission of carbon di-
oxide and other highly 
polluting gases can be 
drastically reduced, for 
example, substituting for 
fossil fuels and develop-
ing sources of renewable 
energy” 

Like all types of trans-
portation that use fossil 
fuels, vessels produce 
carbon dioxide emis-

sions	 that	 significantly	
contribute to global cli-
mate change and acidi-
fication.	 Besides	 carbon	
dioxide ships also release 
a handful of other pollut-
ants that contribute to the 
problem.

We support the efforts 
made by the Interna-
tional Maritime Organi-
zation	(IMO),	to	prevent	
and	 significantly	 reduce	
marine plastic pollution 
from the shipping sector 
and in curbing green-
house gas emissions 
from ships, as it imple-
ments other regulations 
that will mandate clean-
er-burning fuels at sea.

Finally, I invoke the 
Blessed Mother, Star of 
the Sea, to extend her 
maternal protection to 
the people of the sea and 
guide them from the dan-
gers of the sea to a secure 
port.

Cardinal Peter Turkson

Sea Sunday 2018
from the Dicastery for Promoting Human 
Integral Development at the Vatican


