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20th Sunday of Ordinary Time
Year B

19th August 2018

“Let him accept this teaching who can.” —Matthew 19:12

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

on Tuesdays

For today’s Mass
Responsorial Psalm
 Taste and see 
 that the Lord is good.
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 Maureen 
McNeill, Sr Mary Ag-
nes Canning and Agnes 
Canning, Debbie Jones 
McCarthy, Elizabeth 
Harvey, Alexander (Joe) 
Stacey, Margaret Halley, 
Donnie Gillies and Vir-
ginia Dawson and for all 
whose anniversaries oc-
cur about this time.

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

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 (07851 735590)

LISTENING TO GOD’S WORD

Priests for 
Scotland

A LIFE 
WORTH
LIVING

On this Sunday, we 
continue to read 
from the sixth 

chapter of the Gospel of 
John. Today’s Gospel 
elaborates further on the 
teaching that Jesus began 
in our liturgy last week. In 
that reading, the crowds 
wondered about how Je-
sus could say that he had 
come down from heaven 
because they knew Jesus 
to be the son of Joseph. 
In this Gospel, some have 
difficulty	 with	 Jesus’	
teaching that he is the liv-
ing bread sent from God. 
Recall that Jesus had told 
them that just as God 
gave the Israelites manna 
to sustain them in the de-
sert, so now God has sent 
new manna that will give 
eternal life. We hear the 
concluding verse of last 
week’s Gospel repeated 
in today’s reading: Jesus 
himself is the bread sent 
by	God;	Jesus’	flesh	is	the	
bread that is given for the 
life of the world.

Among the stumbling 
blocks for those who 
heard but did not under-
stand Jesus is the teaching 
that the bread that Jesus 
will	give	is	his	own	flesh.	
In response to the people 
who quarreled over his 
words, Jesus teaches with 
even greater emphasis 
that salvation comes to 
those who eat his Body 
and Blood. Jesus doesn’t 
seem to answer the ques-
tion posed about how sal-
vation will come about, 
perhaps because this real-
ity can only be understood 
after his death and Resur-
rection. 

Instead, Jesus teaches 
about the life that he will 
give to the world.

To many ears, Jesus’ 
words are jarring and dif-
ficult	 to	 hear.	Many	who	
heard Jesus could not ac-
cept what he said. Many 
today continue to struggle 
to accept these words. But 
they are important words 
because they reveal our 

intimate connection with 
Jesus.

This is the mystery that 
is at the heart of our eu-
charistic theology. In the 
elements of bread and 
wine, Jesus’ Body and 
Blood are made truly 
present. When we share 

Special Collection next week 
in aid of the 

Mission Appeal 
to be given by Sister Ella 

on behalf of the 
Salesian Sisters

in the Body and Blood 
of Christ, Jesus himself 
comes to dwell within us. 
This communion with the 
Lord makes us one body, 
brings us eternal life, 
and sends us forth to be 
Christ’s body for the life 
of the world.

Contact our 
Vocations Director

for more details

Fr Michael Carrie
Diocesan Office, 

24-28, Lawside Rd
DD3 6XY, Dundee.
01382 225453
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...

Lenten Retreat

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

W poniedziałek 
– Wspomnienie 
św.	Bernarda,	opata	i	
doktora	Kościoła.	

We wtorek 
–	Wspomnienie	św.	
Piusa	X,	papieża.	

W środę 
– Wspomnienie 
Najświętszej	Maryi	
Panny, Królowej. 

W piątek 
–	Święto	św.	
Bartłomieja,	apostoła.		

Eucharystia - cudowny 
wynalazek	 Bożej	 miłości	 -	 jest	
rzeczywistością	 zdecydowanie	
nowotestamentalną	 i	 wszelkie	
analogie ze znakami i wydarze-
niami starotestamentalnymi 
nie	 mogą	 przesłonić	 faktu,	
że	 jako	 sakrament	 ustanow-
iony	 bezpośrednio	 przez	 Chrys-
tusa Eucharystia od samego 
początku	 stanowiła	 „nowość”	
na	 tyle	 istotną,	 że	 określała	
charakter	 i	 tożsamość	 nowej	
religii	 chrześcijańskiej.	 Można	
powiedzieć,	 że	 tylko	 pełne	 uc-
zestnictwo w uczcie euchar-
ystycznej jest wyznacznikiem 
stopnia	 naszego	 powiązania	 z	
Chrystusem	 i	 Kościołem	 oraz	
warunkiem	 życia	 prawdziwie	
chrześcijańskiego.	 Pan	 Jezus	
powiedział	 to	 bardzo	 wyraźnie:	
„Jeżeli	 nie	 będziecie	 spożywać	
ciała	 Syna	 Człowieczego,	 (...)	
nie	 będziecie	 mieli	 życia	 w	 so-
bie”.	Co	 to	znaczy?	Ano	znaczy	
to,	że	bez	tego	nadprzyrodzonego	
wsparcia, jakim jest Komunia 
święta,	 nie	 będziemy	 w	 stanie	
wypełnić	 zadań,	 które	 wynikają	
z	 naszego	 chrześcijańskiego	
powołania.	 Nie	 będzie	 w	 nas	
„życia”,	 lecz	 zwyczajna	 religi-
jna	 „wegetacja”,	 to	 znaczy	 stan,	
w	 którym	 niby	 się	 nie	 umiera,	
ale	 życie	 nie	 przynosi	 owoców	
zasługujących	 na	 zbawienie.	
Wielu	 z	 nas	 ma	 już	 pewnie	 za	
sobą	 takie	 doświadczenie,	 że	
dopóki	 jesteśmy	 w	 stanie	 łaski	
uświęcającej	 i	 możliwie	 regu-
larnie	w	sposób	pełny	uczestnic-
zymy	 w	 Eucharystii,	 potrafimy	
przez	 długi	 czas	 wytrwać	 w	

Sunday Reflection

dobrym	 i	 ustrzec	 się	 grzechów	
ciężkich.	Gdy	stan	łaski	utracimy	
i	 przestajemy	 przystępować	 do	
Komunii	 świętej,	 nasze	 grzechy	
zaczynają	 się	 powtarzać.	 Św.	
Jan	 Bosko	 ostrzegał:	 „Niek-
tórzy	 mówią,	 że	 aby	 często	
przystępować	 do	 Komunii,	
trzeba	 być	 świętym.	 To	 nie-
prawda. To oszustwo! Komunia 
jest	 dla	 tych,	 którzy	 chcą	 stać	
się	świętymi,	a	nie	dla	świętych;	
lekarstwa	podaje	 się	 chorym	 tak	
jak	 pokarm	 słabym”.	 I	 na	 tym	
polega	 cała	 mądrość	 ambitnego	
chrześcijanina.	 Ma	 ona	 swoje	
źródło	 w	 Bożej	 mądrości,	 która	
prowadząc	 Izraela	 z	 niewoli	 do	
wolności,	„zbudowała	sobie	dom	
(...),	 nabiła	 zwierząt,	 namieszała	
wina	 i	 stół	 zastawiła”.	 Był	 to	
stół	zastawiony	obficie	nie	 tylko	
mięsem,	 chlebem	 i	 winem,	 ale	
także	 pokarmami	 duchowymi,	
jak	 choćby	objawionym	 słowem	
prawa	i	rozwagi.	W	trosce	o	taką	
mądrość	święty	Paweł	napominał	
pierwszych	 chrześcijan	 z	 Efezu,	
aby	 gromadząc	 się	 przy	 wspól-
nym	 stole	 nie	 upijali	 się	 wi-
nem,	 lecz	 napełniali	 Duchem,	
„przemawiając	 do	 siebie	 wza-
jemnie w psalmach i hymnach, 
i	 pieśniach	 pełnych	 ducha,	
śpiewając	 i	 wysławiając	 Pana”	
w	 swoich	 sercach	 i	 dziękując	
Panu	 Bogu	 za	 wszystko.	 Stół,	
nawet	 ten	 „zastawiony	 obficie”,	
powinien	 nie	 tylko	 karmić,	 ale	
także	 łączyć.	 Dlatego	 „chleb	
żywy”,	 czyli	 Eucharystia,	 jest	
nie	 tylko	ofiarą	 i	pokarmem,	ale	
także	 sakramentem	 zjednoc-
zenia. Najpierw zjednoczenia 
ludzi z Bogiem. Wielki czciciel 
Najświętszego	 Sakramentu,	
św.	 Piotr	 J.	 Eymard,	 zauważył:	
„Miłość	 naturalna	 domaga	
się	 trzech	 rzeczy:	 obecności	
kochanej	 osoby,	 jej	 całkowitego	
posiadania	 i	 doskonałego	 z	 nią	
zjednoczenia;	 Jezus	 w	 pełni	
zaspokaja	 w	 porządku	 nadnatu-
ralnym	 to	 prawo	 miłości	 w	 Eu-
charystii”.	 Przypomina	 się	 tu	
także	spostrzeżenie	św.	Augusty-
na,	 że	 o	 ile	 przyjmowany	 przez	
nas	 w	 formie	 pokarmu	 zwykły	
chleb	 upodabnia	 się	 do	 nas	 i	
staje	 się	 częścią	 naszego	 ciała,	
to	 spożywane	 przez	 nas	 „ciało	
Syna	 Człowieczego”	 odwrotnie	
- upodabnia nas do siebie, do 
Chrystusa,	 jednocząc	 nas	 z	Nim	
maksymalnie. Ale to euchar-
ystyczne zjednoczenie owocuje 
także	 w	 płaszczyźnie	 horyzon-
talnej,	 poziomej,	 społecznej,	
jednocząc	nas	z	braćmi	i	siostra-
mi	przyjmującymi	to	samo	Ciało	
Chrystusa.	 Słusznie	 napisał	
Ludwik	 Evely,	 że	 istnieje	 tylko	
jeden	 dowód	 na	 to,	 że	 owocnie	
uczestniczyliśmy	 we	 Mszy	 św.,	

a	mianowicie	„to,	że	wychodząc,	
czujemy,	 że	 mocniej	 się	 kocha-
my”.	 To	 między	 innymi	 mamy	
na	 myśli,	 gdy	 mówimy,	 że	 Eu-
charystia	jest	źródłem	i	szczytem	
życia	Kościoła.	Eucharystia	bow-
iem	 tworzy	 Kościół	 i	 najpełniej	
wyraża	jego	naturę.	Przypomina,	
skąd	wyszliśmy	i	dokąd	idziemy.	
„Kościół	-	pisze	Jan	Cardonnel	-	
jest ludem, który ma za zadanie 
przygotować	 wspólny	 stół	 dla	
całej	ludzkości”.

Spowiedź i 
Msza św.
W	każdą	niedzielę	istnie-

je	możliwość	 skorzystania	
z Sakramentu Pokuty od 
godz. 4:15pm. Zapraszamy 
do regularnej spowiedzi i 
do	 pełnego	 uczestnictwa	
we	Mszy	św.	o	godz.	5pm.	

Mądrość stół zastawiła obficie

Sunday Mass

Zapisy dzieci do 
klasy pierwszo-
komunijnej po 
polsku

Dzieci, które w roku sz-
kolnym	 2018/19	 będą	 w	
procesie przygotowania 
do	 I	Komunii	 św.	 i	 rodzice	
chcą	 by	 ich	 program	 przy-
gotowania	 odbywał	 się	 po	
polsku	 już	 od	 dzisiejszej	
niedzieli	można	 je	 zgłaszać	
wypełniając	 specjalny	 for-
mularz.	Zajęcia	dla	tej	grupy	
będą	 się	 odbywać	 wg.	 pro-
gramu jaki jest stosowany 
w Polsce w Archidiecezji 
Krakowskiej. Spotkania tej 
grupy	 będą	 w	 jednaj	 z	 sal	
obok	holu	parafialnego.	Ter-
miny	 i	 ilość	 spotkań	będzie	
omawiana na pierwszym 
organizacyjnym spotkaniu 
z	 rodzicami.	Po	ukończeniu	
całego	 programu	 rodzice	
mogą	 zdecydować	 gdzie	 i	
kiedy	 chcą	 by	 ich	 dziecko	
przystąpiło	 do	 Sakramentu	
I	 Komunii	 św.	 Może	 to	
być	 z	 klasą	 szkocką,	 tak	
jak	 uczęszczają	 	 do	 szkoły,	
może	to	również	być	na	pol-
skiej	Mszy	 św.	 w	 niedzielę	
lub	 też	 istnieje	 możliwość	
przyjęcia	 I	 Komunii	 św.	
w Polsce za specjalnym 
pozwoleniem	 księdza	 kat-
echety. Termin przyjmow-
ania	 zgłoszeń	 upływa	 26	
sierpnia	 (niedziela).	 Zajęcia	
rozpoczną	 się	 od	 września.	
Wszelkie	 informacje	można	
uzyskać	 dzwoniąc	 pod	 nr	
telefonu	01738	564	182.

Bernard	 urodził	
się	 w	 rycerskim	
rodzie burgundz-

kim, na zamku Fontaines 
pod Dijon (Francja) w 
1090 r. Jego ojciec, Tes-
celin,	 należał	 do	 miejs-
cowej arystokracji jako 
wasal	 księcia	 Burgun-
dii. Jego matka (Aletta) 
była	 córką	 hrabiego	
Bernarda z Montbard. 
Jako	 chłopiec	 Bernard	
uczęszczał	 do	 szkoły	
prowadzonej przez 
kanoników diecezjal-
nych w St. Vorles, gdzie 
ojciec	 Bernarda	 miał	
swoją	posiadłość.	Ojciec	
marzył	 dla	 syna	 o	 kari-
erze	 na	 dworze	 księcia	
Burgundii.	 W	 Boże	
Narodzenie Bernardo-
wi	 miało	 się	 pojawić	
Dziecię	Boże	i	zachęcać	
chłopca,	 aby	 poświęcił	
się	 służbie	 Bożej.	
Kiedy	 Bernard	 miał	
17	 lat	 (1107),	 umarła	
mu	 matka.	 Zwrócił	 się	
wówczas do Maryi, 
by	 mu	 zastąpiła	 matkę	
ziemską.	 Będzie	 to	
jeden z rysów charakter-
ystycznych jego ducha: 
tkliwe	 nabożeństwo	 do	
Bożej	 Matki.	 Mając	 22	
lata	 wstąpił	 do	 surowe-
go opactwa cystersów 
w	 Citeaux,	 pociągając	
za	 sobą	 trzydziestu	 to-
warzyszy	 młodości.	
Niedługo	potem	również	
jego	 ojciec	 wstąpił	 do	
tego	 opactwa.	 Żywoty	
Bernarda	 głoszą,	 że	
wśród	niewiast	powstała	
panika,	iż	nie	będą	miały	
mężów,	bo	wszystko,	co	
było	 najszlachetniejsze,	
Bernard	 zabrał	 do	 za-
konu. Wraz z 12 towar-
zyszami	 został	 wysłany	
przez	św.	Stefana,	opata,	
do	 założenia	 nowego	
opactwa	 w	 pobliżu	
Aube, w diecezji Lan-
gres, któremu Bernard 
od	pięknej	kotliny	nadał	
nazwę	 Jasna	 Dolina	
(Clara Vallis - Clairva-
ux). Jako pierwszy opat 
tegoż	klasztoru	otrzymał	
święcenia	 kapłańskie.	
Miał	wówczas	25	lat.	W	
tym	 opactwie	 pozostał	
przez 38 lat jako opat. 
Stąd	też	rozpowszechniał	
dzieło	 św.	 Roberta	 (+	
1110)	 i	 św.	 Stefana	 (+	

1134)	 przez	 założenie	
68	nowych	opactw,	toteż	
słusznie	 nadano	 mu	
tytuł	 współzałożyciela	
zakonu cystersów. Ber-
nard	 nadał	 mu	 bowiem	
niebywały	 dotąd	 rozwój	
w	całej	Europie.	Bernard	
był	 nie	 tylko	 gorliwym	
opatem swojej rodziny 
zakonnej.	Zasłynął	także	
jako	 myśliciel,	 teolog	
i	 kontemplatyk.	 Umiał	
łączyć	 życie	 czynne	 z	
mistyką.	 Założył	 około	
trzystu fundacji za-
konnych,	 w	 tym	 także	
cysterską	 fundację	 w	
Jędrzejowie.	 Wywarł	
wpływ	na	życie	Kościoła	
swej	 epoki.	 Był	 jedną	
z	 największych	 postaci	
XII wieku. Nazwano go 
“wyrocznią	 Europy”.	
Bernard	 bardzo	 żywo	
bronił	 czystości	 wiary.	
Występował	 	 przeciwko	
wielu heretykom ówcz-
esnego	czasu.		Wyróżniał	
się	 także	 nabożeństwem	
do	 Męki	 Pańskiej.	 Na	
widok	 krzyża	 zalewał	
się	 obfitymi	 łzami.	
Bracia zakonni widzie-
li nieraz, jak czule 
rozmawiał	 z	 Chrys-
tusem	 ukrzyżowanym.	
Dla	 wyrażenia	 swojej	
miłości	 do	NMP	nie	 ty-
lko	pięknie	o	Niej	pisał,	
ale	często	Ją	pozdrawiał	
w	 Jej	 świętych	 wiz-
erunkach.	 Zmarł	 w	
Clairvaux 20 sierpnia 
1153	 r.	 Do	 chwały	
świętych	 wyniósł	 go	
papież	 Aleksander	 III	
w 1174 roku. Doktorem 
Kościoła	 ogłosił	 Ber-
narda	papież	Pius	VIII	w	
1830	roku.	widok	krzyża	
zalewał	 się	 obfitymi	
łzami.	 Bracia	 zakonni	
widzieli nieraz, jak czule 
rozmawiał	 z	 Chrys-
tusem	 ukrzyżowanym.	
Dla	 wyrażenia	 swojej	
miłości	 do	NMP	nie	 ty-
lko	pięknie	o	Niej	pisał,	
ale	często	Ją	pozdrawiał	
w	 Jej	 świętych	 wiz-
erunkach.	 Zmarł	 w	
Clairvaux 20 sierpnia 
1153	 r.	 Do	 chwały	
świętych	 wyniósł	 go	
papież	 Aleksander	 III	
w 1174 roku. Doktorem 
Kościoła	 ogłosił	 Ber-
narda	papież	Pius	VIII	w	
1830 roku.

Św. Bernard, opat i 
doktor Kościoła



Collections
Last Sunday’s in-

come was: Collection 
- £1450.53; Votive Can-
dles	 -	 £96.84;	 Papers	
£12.80 and  SCIAF - £10.

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 

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.

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.

Michael 
Ellacott

Fund raising concert 
for Our Lady’s Church 
Hall rescheduled to 7pm, 
Thursday 19th April - ex-
isting tickets still valid.

Parish 
Shop

Open after  Sunday Mass
Books and Piety stall

Parish Library

Borrow from our 
extensive collection 

Family 
Conference

Celebrate Scotland 
invite you to the 2018 
Catholic Family Confer-
ence at St Ninian’s High 
School, Giffnock on Sat-
urday 8th - Sunday 9th 
September.

This year’s theme is 
‘See, I am doing a new 
thing’ - for more details 
or to book a place please 
see www.celebrateconfer-
ence.com  or phone Fr 
Farrell 07793 370910.

Union of 
Catholic Mothers

Diocesan Opening 
Mass 7pm, Tuesday 28th 
August with Bishop Ste-
phen Robson followed 
with refreshments. All 
welcome.

Lunch Club
Our Lunch Club will 

continues on Mondays - 
at 12noon. Come along 
for a soup and a roll - just 
£2.

Romania 
Project Meal

A Spanish-Mexican      
themed  meal  in  aid  of  
St    John’s    Academy’s    
Romania  Mercy  Project  
will  be  held  at  7.30pm,  
Saturday  25th  August  
in  St  John’s  Church  
Hall  -  price £7 a ticket.

An additional dona-
tion can be made at the 
end of the  evening  if  
you  think  that  the  meal  
was  worth  even  more!  
Please  bring  your own 
drink - glasses will be 
provided. 

Tickets will be on sale 
after Mass on 18th-19th 
August or can be re-
served by texting or call-
ing	 07706610543.	 	 All	
proceeds go directly to 
the volunteer charity at 
the Budimex Children’s 
Hospital, Bucharest.

Extra-Ordinary 
Eucharistic 
Ministers’ and 
Readers’ Rota

The new Rota is now 
available in the Sacristy 
and can be picked up af-
ter Mass.

Childrens’ 
Liturgy Rota

The new Rota is now 
available at the back of 
the church.

Lourdes ACROSS 
- open evening
Come	 and	 find	 out	

about the work of 
ACROSS which pro-
vides Jumbulances to 
take pilgrims to Lourdes. 
The Open Evening will 
take place in the Pasto-
ral Centre, Dundee on 
Thursday	 6th	September	
2018 at 7pm. All wel-
come. For more informa-
tion contact Pauline Veal 
or Margaret Park Tel. 
01382	 668957.	 Thank 
you.

Annual Pilgrimage 
for Grandparents

This Pilgrimage will 
take place in Saint Fran-
cis	Xavier	Church,	Carfin	
on Sunday 19th August, 
beginning at 3pm with 
Holy Mass, celebrated by 
Bishop Brian McGee of 
Argyll and the Isles. 

At the conclusion of 
Mass a Rosary Proces-
sion will take place in 
the Grotto. Light refresh-
ments will be served 
in the Xavier Centre. A 
special invitation is ex-
tended to grandparents, 
their children and grand-
children to attend. 

2018 Annual 
Pilgrimage for 
the Beatification 
of the Venerable 
Margaret Sinclair 

The 2018 Annual Pil-
grimage to pray for the 
Beatification	 of	 the	 Ven-
erable Margaret Sinclair 
will take place on Sunday 
9 September from 2pm 
to	 6pm	 at	 St	 Patrick’s	
Church, Cowgate, Edin-
burgh. 2pm – Opening; 
3pm – Film: The Story of 
Margaret Sinclair, Serv-
ant of God; 4.30pm – 
Holy Mass. Refreshments 
available. All invited.

Second 
Collection 
today in aid of 
the Bishop’s 
Mensal Fund

Italian classes
Please note that weekly 

Italian classes will re-
sume on Saturday 18th 
August at 4.15pm in the 
Church Hall - all wel-
come - beginners to na-
tive speakers.



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

“We warn and adjure earnestly 
in the Lord … that no one in 
the future dare to vex anyone, 
despoil him of his possessions, 
reduce to servitude, … in con-
tempt of the rights of justice 
and humanity, bought, sold, and 
devoted sometimes to the hard-
est	labour.”

Pope Gregory XVI, 
In Supremo Apostolatus

‘In Supremo Apostolatus’ is the Papal Bull 
issued by Pope Gregory XVI on 3 December 
1839 condemning both the slave trade, and 

the institution of slavery.

Our Lady’s 
Jubilees

This year is the Golden 
Jubilee of Our Lady’s 
School and the Diamond 
Jubilee of Our Lady’s 
Church, so there is to 
be a joint celebration. 
Mass on 25th October, to 
which all are invited. A 
Joint Social to be held on 
26th	October.

There are plans for an 
exhibition of memora-
bilia, photos and etc and 
ask that if there are any 
of St John’s parishion-
ers who were married at 
Our Lady’s or have any 
photos they could let us 
borrow, plus any school 
photos or anything of in-
terest really; everything 
and anything would be 
very much appreciated.
The person to contact 
is Louise Wardlaw on 
07910281401.

BISHOPS’ CONFERENCE OF SCOTLAND

National Pilgrimage to the Shrine of 
Our Lady of Lourdes at Carfin 2018

In honour of 
St John Ogilvie
3pm, Sunday 
2nd September

Principal Celebrant
Archbishop Tartaglia

Homilist
Bishop Stephen Robson

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 parishioner in hos-
pital who would appreci-
ate 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.

FUNDRAISING?
REMEMBER US..

Scottish 
Catholic 
International 
Aid Fund
19 Park Circus, 
Glasgow. G3 8BE
0141 3545555 
or sciaf@sciaf.org.uk


