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 SUNDAY HOLY MASS SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
& following 10am Mass

on Saturdays

 4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday

9am, 11am, 6.30pm

MSZA ŚW. 
PO POLSKU 
Niedziela 5pm

Pojednania 4.15pm

St John the Baptist's, Perth
WEEKDAY HOLY MASS

Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm

or as announced

Priests: Very Rev. Steven Canon Mulholland MA STL VE, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 259371) 
              and Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182) 

Permanent Deacon: Rev. Krzysztof Jablonski (07851 735590)

My dear sisters and brothers 
in Christ,

“Mother of God, He broke thy heart
That it might wider be,
That in the vastness of its love
There might be room for me.”

Fr. Frederick William Faber (1814- 1863)
Founder of the Brompton Oratory

Fr. Faber also wrote - 
“No one thinks unworthily of Mary, 
except because he thinks 
unworthily of God.”  Holy Father, 
Pope Francis has written a short note 
to the faithful for the month of May 
2020, offering the text of two prayers 
to pray at the end of the Rosary.  “I 
myself will pray [them] in the month 
of May, in spiritual union with all of 
you,” he said.

FIRST PRAYER
O Mary,
You shine continuously on our journey
as a sign of salvation and hope.
We entrust ourselves to you, 
Health of the Sick,
who, at the foot of the cross,
were united with Jesus’ suffering,
and persevered in your faith.

“Protectress of the Roman people”,
you know our needs,
and we know that you will provide,
so that, as at Cana in Galilee,
joy and celebration may return
after this time of trial.

Help us, Mother of Divine Love,
to conform ourselves to the will of the Father
and to do what Jesus tells us.
For he took upon himself our suffering,
and burdened himself with our sorrows
to bring us, through the cross,
to the joy of the Resurrection.
Amen.

We fly to your protection,
O Holy Mother of God;
Do not despise our petitions

in our necessities,
but deliver us always
from every danger,
O Glorious and Blessed Virgin.

SECOND PRAYER
“We fly to your protection, 
O Holy Mother of God”.
In the present tragic situation, 
when the whole world is prey 
to suffering and anxiety, we fly to you, 
Mother of God and our Mother, 
and seek refuge under your protection.

Virgin Mary, 
turn your merciful eyes towards us 
amid this coronavirus pandemic. 
Comfort those who are distraught 
and mourn their loved ones who have died, 
and at times are buried in a way 
that grieves them deeply. 

Be close to those who are concerned 
for their loved ones who are sick 
and who, in order to prevent 
the spread of the disease, 
cannot be close to them. 

Fill with hope those who are troubled by the 
uncertainty of the future and the consequences 
for the economy and employment.
Mother of God and our Mother, 
pray for us to God, the Father of mercies, 
that this great suffering may end 
and that hope and peace may dawn anew. 
Plead with your divine Son, 
as you did at Cana, 
so that the families of the sick 
and the victims be comforted, 
and their hearts be opened 
to confidence and trust.

Protect those doctors, nurses, 
health workers and volunteers 
who are on the frontline of this emergency, 
and are risking their lives to save others. 
Support their heroic effort 
and grant them strength, 
generosity and continued health.
Be close to those who assist the sick 
night and day, and to priests who, 
in their pastoral concern 
and fidelity to the Gospel, 

are trying to help and support everyone.

Blessed Virgin, 
illumine the minds of men and women 
engaged in scientific research, 
that they may find effective solutions 
to overcome this virus.

Support national leaders, 
that with wisdom, solicitude and generosity 
they may come to the aid of those lacking 
the basic necessities of life 
and may devise social and economic solutions 
inspired by farsightedness and solidarity.

Mary Most Holy, stir our consciences, 
so that the enormous funds 
invested in developing and stockpiling arms 
will instead be spent on promoting 
effective research on how to prevent 
similar tragedies from occurring in the future.

Beloved Mother, help us realize 
that we are all members of one great family 
and to recognize the bond that unites us, 
so that, in a spirit of fraternity and solidarity, 
we can help to alleviate countless situations of 
poverty and need. 

Make us strong in faith, 
persevering in service, constant in prayer.
Mary, Consolation of the afflicted, embrace all 
your children in distress 
and pray that God will stretch out 
his all-powerful hand and free us f
rom this terrible pandemic, 
so that life can serenely resume 
its normal course.

To you, who shine on our journey as a sign of 
salvation and hope, do we entrust ourselves, 
O Clement, O Loving, O Sweet Virgin Mary. 
Amen.

In these strange times, let us turn to Our Lady, 
the Mother of our Lord 
and unite ourselves in prayer, 
fasting and works of charity, 
to implore the Blessed Trinity 
to help humanity in overcoming 
the pandemic caused by coronavirus. 

Canon Mulholland



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

W 1916 r. w niewiel-
kiej portugalskiej 
miejscowości o nazwie 
Fatima trójce pobożnych 
dzieci: sześcioletniej 
Hiacyncie, jej o dwa 
lata starszemu bratu 
Franciszkowi oraz ich 
ciotecznej siostrze, 
dziewięcioletniej Łucji, 
ukazał się Anioł Pokoju. 
Miał on przygotować 
dzieci na przyjście Maryi. 
Pierwsze objawienie Mat-
ki Najświętszej dokonało 
się 13 maja 1917 r. Cu-
downa Pani powiedziała 
dzieciom: “Nie bójcie się, 
nic złego wam nie zrobię. 
Jestem z Nieba. Chcę 
was prosić, abyście tu 
przychodziły co miesiąc 
o tej samej porze. W 
październiku powiem 
wam, kim jestem i czego 
od was pragnę. Odmawia-
jcie codziennie różaniec, 
aby wyprosić pokój dla 
świata”. Podczas dru-
giego objawienia, 13 cz-
erwca, Maryja obiecała 

zabrać wkrótce do nieba 
Franciszka i Hiacyntę. 
Łucji powiedziała, że Pan 
Jezus pragnie posłużyć 
się jej osobą, by Maryja 
była bardziej znana i 
kochana, by ustanowić 
nabożeństwo do Jej Nie-
pokalanego Serca. Dusze, 
które ofiarują się Nie-
pokalanemu Sercu Maryi, 
otrzymają ratunek, a Bóg 
obdarzy je szczególną 
łaską. Trzecie objawienie 
z 13 lipca przedstawiało 
wizję piekła i zawierało 
prośbę o odmawianie 
różańca. Następnego ob-
jawienia 13 sierpnia nie 
było z powodu aresz-
towania dzieci. Piąte 
objawienie 13 września 
było ponowieniem prośby 
o odmawianie różańca. 
Ostatnie, szóste ob-
jawienie dokonało się 
13 października. Mimo 
deszczu i zimna w do-
linie zgromadziło się 70 
tys. ludzi oczekujących 
na cud. Cudem słońca 

Matka Boża potwierdziła 
prawdziwość swoich 
objawień. Podczas tego 
objawienia powiedziała: 
“Przyszłam upomnieć 
ludzkość, aby zmieniała 
życie i nie zasmucała 
Boga ciężkimi grzechami. 
Niech ludzie codzien-
nie odmawiają różaniec 
i pokutują za grzechy”. 

Chociaż objawienia 
Matki Bożej z Fatimy, 
jak wszystkie objawie-
nia prywatne, nie należą 
do depozytu wiary, są 
przez wielu wierzących 
otaczane szczególnym 
szacunkiem. Zostały one 
uznane przez Kościół za 
zgodne z Objawieniem. 
Dlatego możemy, chociaż 

nie musimy, czerpać 
ze wskazówek i zachęt 
przekazanych nam przez 
Maryję. Z objawieniami 
w Fatimie wiążą się tzw. 
trzy tajemnice fatimskie. 
Pierwsze dwie ujawn-
iono już kilkadziesiąt lat 
temu; ostatnią, trzecią 
tajemnicę, wokół której 
narosło wiele kontrow-

13 maja – Święto Matki Bożej Fatimskiej

In recent days, priests 
across the Diocese of 
Dunkeld celebrated Mass 
privately in their own 
churches, including here 
at St John’s, Perth, for the 
repose of the soul of Mgr 
Hendry, parish priest of St 
Mary Magdalene’s, Perth, 
who died on Thursday 
30th April. With churches 
being locked due to the 
present Covid19 pandem-
ic restrictions, there were 
floods of prayers being of-
fered online and through 
social media.

The private Final Com-
mittal service at the grave-
side in Perth’s Wellshill 
Cemetery, at 11.30am on 
Friday 8th May, was led 
by Deacon Charles Hend-
ry, Mgr Hendry’s nephew.

The numbers who were 
permitted to attend were 
limited to the immediate 

family, along with Bishop 
Stephen Robson, Canon 
Steven Mulholland (St 
John’s, Perth), Mgr Mar-
tin Drysdale (St Fillan’s, 
Newport-on-Tay) and 
Mgr Kenneth McCaf-
frey (Ss Peter & Paul’s, 
Dundee). A recording of 
the short service has been 
made available on the 
diocesan and parish web-
site.

In his opening remarks, 
Bishop Robson paid trib-
ute to the popular Perth 
priest who was clearly 
well loved throughout the 
city in which he had made 
his home. He was very de-
termined to die ‘with his 
boots on’ and out of the 
65 years of his priesthood, 
forty-five of them were in 
the city of Perth – 38 of 
them here in the parish of 
St John the Baptist.

“He was a priest to his 
finger tips,” said Bishop 
Robson. “He had a tre-
mendous pastoral sense 
and love for God’s people. 
He really did serve all the 
people, particularly the 
sick and housebound.”

On behalf of the fam-
ily, Deacon Hendry 

gave thanks to all who 
had cared for Mgr Hen-
dry during the last few 
months; “to the doctors 
and staff at the GP prac-
tice in Perth, to the Mac-
millan nurse and the staff, 
doctors, nurses and aux-
iliary staff in Ward 4 and 
Ward 6 at Perth Royal In-

firmary. If he couldn’t be 
at home he couldn’t be in 
a better place than to be in 
his beloved PRI.”

Bishop Robson has in-
dicated that there will be 
a Memorial Mass for Mgr 
Hendry when the current 
Covid19 restrictions are 
over.

Floods of prayers as Mgr Hendry is laid to rest in Perth
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NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Zapatrzeć się w Boga                                                                                                                                             
Zobaczyć Ojca to Zobaczyć Ojca to 

zaspokoić wszystkie nasze zaspokoić wszystkie nasze 
deficyty egzystencjalne, deficyty egzystencjalne, 
każdy głód, każde prag-każdy głód, każde prag-
nienie, każde oczekiwanie, nienie, każde oczekiwanie, 
wszelką nadzieję. Filip wszelką nadzieję. Filip 
powiedział słowa, które powiedział słowa, które 
wydobył z najgłębszego wydobył z najgłębszego 
dna w sercu. Wszy-dna w sercu. Wszy-
scy ogromnie pragniemy scy ogromnie pragniemy 
doznać czegoś takiego w doznać czegoś takiego w 
życiu, co by nas absolutnie życiu, co by nas absolutnie 
i na zawsze zaspokoiło. i na zawsze zaspokoiło. 
Większość szuka zaspoko-Większość szuka zaspoko-
jenia w alkoholu, seksie, jenia w alkoholu, seksie, 
narkotykach, biznesie, narkotykach, biznesie, 
zaszczytach, obżeraniu zaszczytach, obżeraniu 
się, internecie, pornografii, się, internecie, pornografii, 
medytacjach transcen-medytacjach transcen-
dentalnych, kryształach, dentalnych, kryształach, 
astrologii, buddyzmie; astrologii, buddyzmie; 
nakłuwają ciało igłami nakłuwają ciało igłami 
akupunktury, uspokajają akupunktury, uspokajają 
się wahadełkiem, jogą lub się wahadełkiem, jogą lub 
wróżbami, wieszają sobie wróżbami, wieszają sobie 
na ścianie portrety Ronaldo na ścianie portrety Ronaldo 
lub Madonny. Spełnieniem lub Madonny. Spełnieniem 
dla ludzkiego ducha i ciała dla ludzkiego ducha i ciała 
jest widzenie Boga. O jest widzenie Boga. O 
wiele częściej ubóstwia-wiele częściej ubóstwia-
my jednak stworzenia my jednak stworzenia 

niż samego Stwórcę. niż samego Stwórcę. 
Nie ma nic takiego na Nie ma nic takiego na 
świecie, co by bardziej świecie, co by bardziej 
uszczęśliwiało człowieka uszczęśliwiało człowieka 
– jedynie widzenie Boga! – jedynie widzenie Boga! 
Teologia duchowości Teologia duchowości 
nazywa ten stan zjed-nazywa ten stan zjed-
noczeniem mistycznym! noczeniem mistycznym! 
Bogu nie chodzi o najem Bogu nie chodzi o najem 
robotników kwalifikow-robotników kwalifikow-
anych do swego królest-anych do swego królest-
wa, lecz o zjednoczenie wa, lecz o zjednoczenie 
nieskończenie bliższe nieskończenie bliższe 
niż najbardziej udane niż najbardziej udane 
małżeństwo. On na nas małżeństwo. On na nas 
patrzy z miłością. Jest w patrzy z miłością. Jest w 
nas zapatrzony, doszukując nas zapatrzony, doszukując 
się podobieństwa do się podobieństwa do 
swego Syna. To jest swego Syna. To jest 
właśnie naszym abso-właśnie naszym abso-
lutnym zaspokojeniem: lutnym zaspokojeniem: 
przylgnięcie do Boga, przylgnięcie do Boga, 
które bierze swój początek które bierze swój początek 
w widzeniu Jego oblicza. w widzeniu Jego oblicza. 
Niezmiernie ważne jest to Niezmiernie ważne jest to 
dla naszego stanu miłości dla naszego stanu miłości 
do Boga, czy jesteśmy w do Boga, czy jesteśmy w 
Niego zapatrzeni, czy też Niego zapatrzeni, czy też 
tylko uznajemy obojętnie tylko uznajemy obojętnie 
Jego istnienie, zezując na Jego istnienie, zezując na 
idoli tego świata. Nikt z nas idoli tego świata. Nikt z nas 

nie musi się zastanawiać, nie musi się zastanawiać, 
gdzie zobaczyć twarz gdzie zobaczyć twarz 
Boga – to oblicze Chrys-Boga – to oblicze Chrys-
tusa. Bóg jest ludzki i da tusa. Bóg jest ludzki i da 
się kochać, bo można Go się kochać, bo można Go 
dostrzec. Oblicze Jezusa to dostrzec. Oblicze Jezusa to 
nie tylko ikona, to przede nie tylko ikona, to przede 
wszystkim słowa, które wszystkim słowa, które 
Jezus mówi od Ojca, i Jezus mówi od Ojca, i 
dzieła Ojca, których On dzieła Ojca, których On 
dokonuje przez Jezusa. To dokonuje przez Jezusa. To 
widać! Czy dostrzegasz widać! Czy dostrzegasz 
w słowach Biblii oczy w słowach Biblii oczy 
Ojca, które patrzą na cie-Ojca, które patrzą na cie-
bie? Czy dostrzegasz w bie? Czy dostrzegasz w 
swoim życiu, że jesteś swoim życiu, że jesteś 
strzeżony jak źrenica strzeżony jak źrenica 
w oczach Boga? Bóg w oczach Boga? Bóg 
bowiem potrafi dostrzec bowiem potrafi dostrzec 
ciebie nawet wtedy, gdy ciebie nawet wtedy, gdy 
wydaje ci się, że nie jesteś wydaje ci się, że nie jesteś 
godny zauważenia przez godny zauważenia przez 
kogokolwiek. Bóg widzi kogokolwiek. Bóg widzi 
w tobie to, czego w so-w tobie to, czego w so-
bie nienawidzisz. Widzi bie nienawidzisz. Widzi 
i dalej kocha! „Na pustej i dalej kocha! „Na pustej 
ziemi go znalazł, na pust-ziemi go znalazł, na pust-
kowiu, wśród dzikiego kowiu, wśród dzikiego 
wycia, opiekował się nim i wycia, opiekował się nim i 
pouczał, strzegł jak źrenicy pouczał, strzegł jak źrenicy 
oka” (Pwt 32,10). Jedność oka” (Pwt 32,10). Jedność 

z Jezusem sprawia, że z Jezusem sprawia, że 
uczymy się od Niego uczymy się od Niego 
przenikliwości spojrze-przenikliwości spojrze-
nia na nas samych, na in-nia na nas samych, na in-
nych, na świat. Im bardziej nych, na świat. Im bardziej 
wpatrujemy się w oczy wpatrujemy się w oczy 
Boga, tym lepiej widzimy Boga, tym lepiej widzimy 
nie tylko Jego miłość, ale nie tylko Jego miłość, ale 
też braki naszej miłości. też braki naszej miłości. 
To poznanie siebie samych To poznanie siebie samych 
korzy nas przed obliczem korzy nas przed obliczem 
Najwyższego. Bóg nie Najwyższego. Bóg nie 
wycofał miłości do nas, wycofał miłości do nas, 
mimo że dostrzega w nas mimo że dostrzega w nas 
nędzę, bałwochwalstwo, nędzę, bałwochwalstwo, 
żądzę, kłamstwo, obłudę, żądzę, kłamstwo, obłudę, 
chciwość, pazerność, chciwość, pazerność, 
mściwość. My zdobyliśmy mściwość. My zdobyliśmy 
siłę, by samych siebie siłę, by samych siebie 
pokochać. Bóg kocha pokochać. Bóg kocha 
nas nawet wtedy, gdy my nas nawet wtedy, gdy my 
Go nienawidzimy. Za-Go nienawidzimy. Za-
patrzenie w Jego oczy patrzenie w Jego oczy 
pozwala nam dostrzec to pozwala nam dostrzec to 
wszystko i uratować sie-wszystko i uratować sie-
bie od samopotępienia.                                                                                                                                  bie od samopotępienia.                                                                                                                                  
                                                                                                                                        

Fr BogdanFr Bogdan

Okres 
wielkanocny
Drodzy Bracia i Siostry!  
Na prośbę Konfer-
encji Biskupów w Sz-
kocji nasze kościoły w 
dalszym ciągu pozostają 
zamknięte na publiczne 
serwisy, oraz prywatne 
adoracje. A zatem nie 
jest celebrowana Eucha-
rystia, Sakrament Spow-
iedzi, oraz wszystkie 
pozostałe sakramenty aż 
do odwołania. Nie będzie 
też żadnych celebracji w 
okresie wielkanocnym. 
Jest też prośba Biskupa 
Robsona by Pierwsze 
Komunie św., które były 
wyznaczone na miesiąc 
maj zostały przenie-
sione na dalszą część 
roku. Pamiętajmy że w 
każdą niedzielę jesteśmy 
zobowiązani jako ludzie 
wierzący by obejrzeć/
wysłuchać Mszę św. w 
telewizji lub w jakiś inny 
możliwy sposób. Można 
też skorzystać z diecez-
jalnego website www.

dunkelddiocese.org.uk, 
gdzie jest transmitowana 
Eucharystia. Obowiązek 
Mszy św. niedzielnej do-
tyczy każdego katolika z 
wyjątkiem osób powyżej 
70-tego roku życia, tych 
którzy są chorzy albo też 
mają symptomy choro-
by, ludzi opiekującymi 
się chorymi i ci którzy 
mają symptomy Coro-
navirusa. Zachęcamy 
do modlitwy w naszych 
domach szczegól-
nie teraz kiedy mamy 
więcej czasu. Odmawia-
jmy wspólnie Różaniec, 
Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, czytajmy Pismo 
św., odprawiajmy Drogi 
Krzyżowe i wszelkie 
inne modlitwy które zna-
my. Niech nasze domy 
staną się świątyniami, 
gdzie ojciec powinien 
być w nich kapłanem. 
To jest jedyna nadzieja, 
że Pan Bóg poprzez 
nasze wspólne mod-
litwy, ofiary, wyrzec-
zenia i posty może się 
zlitować i zatrzymać tę 

epidemię jak tego dow-
ody mamy w przeszłości. 
Jako duszpasterze 
zapewniamy Was o 
naszej modlitwie w tym 
trudnym dla nas wszyst-
kich czasie. Sprawu-
jemy też Eucharystię 
codziennie w naszych 
kaplicach prosząc o 
Boże Miłosierdzie dla 
świata i każdego z nas. 
Przeżywajmy ten czas w 
duchu pokuty i wyrzec-
zenia. Wszystkie infor-
macje można sprawdzać 
na bieżąco w naszym 

biuletynie na stronie in-
ternetowej naszej parafii. 

Fr Bogdan

Msze św. 
– Intencje 
mszalne
Pragnę poinformować 
wszystkie te rodziny, 
które zamówiły intencje 
mszalne za swoich drog-
ich zmarłych lub intencje 
rodzinne, że wszyst-
kie Msze św. w czasie 
kiedy nasze kościoły 
pozostają zamknięte są 
sprawowane w terminie 
tak jak to było ustalone 
z członkami rodzin. 
Poczawszy od 15 mar-
ca 2020 r. aż do czasu 
kiedy  ponownie otwor-
zymy nasze świątynie 
wszystkie zamówione 
intecje mszalne są i 
będą polecane Bogu 
podczas Eucharystii w 
zamówionych konk-
retnych terminach.

Fr Bogdan                                                         

ersji i legend, św. Jan Paweł 
II przedstawił światu dopie-
ro podczas swojej wizyty w 
Fatimie w maju 2000 r. Sam 
Ojciec Święty wielokrotnie 
podkreślał, że opiece Matki 
Bożej z Fatimy zawdzięcza 
uratowanie podczas zama-
chu dokonanego na jego 
życie właśnie 13 maja 1981 
r. na Placu Świętego Piotra 
w Rzymie.

Maj – Miesiąc 
Maryjny

Rozpoczęliśmy miesiąc 
Maj, miesiąc szczegól-
nie poświęcony Matce 
Najświętszej w naszej 
pięknej polskiej trady-
cji miesiąc ten pachnący 
wiosną i kwieciem zaw-
sze był czczony jako 
miesiąc poświęcony naszej 
Królowej. Dlatego nawet 
żyjąc tutaj na emigracji nie 
zapominajmy by uczcić 
Maryję odmawiając w 
naszych domach Litanię 
Loretańską ku Jej czci. 
Udekorujmy również 
Jej wizerunki w naszych 
domach jak to robią nasi 
rodacy w Polsce. Trudno 
tam znaleźć figurę czy 
przydrożną kapliczkę 
by nie było przy nich 
kwiatów dla Pani Niebisk-
iej. Niech ta więź z krajem 
ojczystym i naszą Polską 
Królową wleje w nasze 
serca źródło Bożych łask, 
ukoi tęsknotę za Ojczyzną, 
chroni nas w czasie tej 
epidemii Coronawirusa i 
niech swą Matczyną opieką 
wyprasza u swojego Syna 
Boże błogosławieństwo 
dla każdej polskiej rodz-
iny żyjącej w tym kraju i 
na całym świecie. Maryjo, 
Królowo Polski – módl się 
za nami, którzy się do Cie-
bie uciekamy.



Prayers 

In your charity, please pray for the repose of the souls of those who have 
died recently and for all whose anniversaries occur about this time.

RECENTLY DEAD: Jane Ward, Rosie Toole, Alice Alker, Donnie Camp-
bell, Dominic and Sue O’Neill

ANNIVERSARIES: Denis Boner and John Woods.

Fidelium animae, per misericordiam Dei, requiescant in pace. Amen.

For today’s liturgy
Responsorial Psalm
 May your love be upon us, O Lord, 
 as we place all our hope in you.
Gospel Acclamation 
 Jesus said: 
 ‘I am the Way, the Truth and the Life.
 No one can come to the father 
 except through me.

Whilst frantic shop-
pers have been stock-
piling food and toilet 
rolls on their visits to 
the supermarket, one 
Perth clergyman re-
alised that there are 
people across the na-
tion with a very differ-
ent kind of hunger. The 
Reverend Len Moir, a 
Permanent Deacon in 
the Diocese of Dunkeld, 
has just published a 
short book, ‘Prayer in 
times of hardship’ of-
fering support to those 
who have found these 
recent days a struggle. 

Deacon Len said, “Ei-
ther on our daily exer-
cise, or in the isolation of 
their own homes, most 
people have had much 
more time for thinking 
in these past few weeks; 
thinking about friends 
and family, about the 
wider world and about 
how the future will look. 
Covid19 has spread not 

only physical pain but 
mental and spiritual an-
guish too.”

“For many, the places 
where they would nor-
mal worship, or perhaps 
pop in to say a prayer, 
are currently closed; for 
those with no church 
connections, it may they 
are searching for a deep-
er understanding.”

He added, “We will 
each have a unique take 
on these dreadful events 
whether we have a faith 
or not. In our humanity 
we may feel a need to 
wonder how others are 
coping. This basic need 
and concern is a part of 
our human condition.”

A son of the manse, 
Len was born in Aber-
deen but, with his fa-
ther’s appointment to St 
Leonard-in-the-Fields in 
Perth, the family moved 
to the Fair City dur-
ing World War II. The 

Reverend W. Neill Moir 
served as a minister at 
St Leonard’s for almost 
thirty years (1942-69). 
Len returned to Aber-
deen to study Psychol-
ogy, English and Law 
before entering teaching, 
working in primary edu-
cation in Dundee for 40 
years. For many years he 
was headteacher at Whit-
field Primary School in 
the city before being ap-
pointed as an Advisor in 
Primary Education.

Following the great 
witness of his wife, Jo-
sephine, he was received 
into the Catholic Church 
at St Bride’s, Monifieth, 
by Canon Romero Coia. 
After the death of his 
wife, and his retirement 
from teaching, Len un-
dertook a period of train-
ing and was ordained to 
the Permanent Diaco-
nate in 2014 – a role that 
enables him to assist the 
priest, and to preach the 
Word and to conduct ser-
vices like baptisms, wed-
dings and funerals.

It was while working 
in the parish of St John 
the Baptist’s, Perth, that 
Len developed a popu-
lar series of Faith Shar-
ing pamphlets for use 
with house groups and 
in school communities. 
His love of scripture is 

rooted in his early days 
in the services conducted 
by his father, and also 
from his time in the 
Boy’s Brigade. Now, as 
a deacon in the Catholic 
Church, he is continuing 
his learning, primarily in 
Ignatian Spirituality, and 
he has completed all the 
Spiritual Exercises of St 
Ignatius, at St Beuno’s 
College, in North Wales.

Launching his book 
via Zoom this week, 
he reflected, “The cur-
rent Covid19 lockdown 
is teaching us all a lot 
about ourselves. We are 
restricted in our move-
ments and our contact 
with others. We should 
not forget that these con-
ditions are already most 
familiar to those in our 
communities who are 
sick or housebound.”

“We have also seen 
many heroic acts of sup-
port shown by friends 
and neighbours and in-
deed by the NHS work-
ers, care home workers 
and all who have contin-
ued to provide the impor-
tant services which are 
necessary at this time.”

As a mountaineer and 
a long-distance runner, 
Len is all too aware of 
the impact that the cur-
rent restrictions are hav-

ing on people’s lives. 
Over the years, as a 
mountaineer, he has 
bagged all Scotland’s 
Munros, as well as run-
ning several marathons 
along the way. In normal 
times he likes to continue 
walking and meets regu-
larly with friends that he 
has known since school. 
As a keen musician, Len 
is a long serving member 
of the Dundee Cecilian 
Choir with whom he has 
taken part in many music 
tours. He sorely misses 
all of these activities 
together with his regu-
lar visits to the sick and 
housebound.

It was the success of 
the support materials that 
he wrote for parish house 
groups, and for teams 
of teachers, that led to 
the production ‘Prayer 
at times of hardship’. 
The 32-page publication 
takes a straightforward 
and very practical look at 
the practise of personal 
prayer. 

Deacon Len’s book, price £5, 
is available for online ordering 
at www.dunkelddiocese.co.uk/
shop or by email to dunkeld-
news@dunkelddiocese.co.uk 
/ or call 07806 789791. While 
the churches are closed – you 
may wish to arrange a con-
venient collection point – oth-
erwise please allow an extra 
£1.50 for post and packing.

Deacon Len’s short guide touches this moment 
in history – ‘Prayer in times of hardship’


