St John the Baptist's, Perth
SUNDAY HOLY MASS
4pm (anticipated Sunday Mass)
& on Sunday
9am, 11am, 6.30pm

WEEKDAY HOLY MASS
Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm
or as announced

MSZA ŚW.
SACRAMENT of CONFESSION
6pm-6.30pm on Tuesdays
PO POLSKU
& following 10am Mass
Niedziela 5pm
on Saturdays
Pojednania 4.15pm

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)

6th Sunday of Easter
Year A
17th May 2020

WHY COME TO MASS?

My dear sisters and brothers
in Christ,

As we proceed though Eastertide towards the
Solemnity of the Ascension of our Lord let us
remind ourselves why we should always ache
to be in God’s House:

TO MEET OUR LORD IN
WORD AND SACRAMENT

Every time the scriptures are read, God’s
message comes to us -either through His
prophets or His Apostles. However, when the
Gospel is proclaimed, He speaks to us Himself, in His own person and in His own words,
via His priest. Christ’s presence at this point is
real, but mystical; He is present ‘in spirit’, we
might say. However, in the Sacrament of Holy
Communion He is Present whole and entire:
Body, Blood, Soul and Divinity. We know this
from His own words: “He who eats My Flesh
and Drinks My Blood lives in Me, and I live
in Him...whoever eats Me will live because of
Me” (Jn.6v32-69).
Some who heard Christ say this walked away
saying it was ‘too much’. Yet Jesus confirmed
His words: “If you do not eat My Flesh and
drink My Blood you will not have life in you”.
It sounds very cannibalistic, but Christ found a
way of feeding us with His Flesh and Blood in
a manner that does not offend: He took bread
and wine and changed them into His Body and
Blood: “This is My Body...This is my Blood”.
So, the eye does not see, nor the mouth taste,
but the heart knows.

TO MEET WITH GOD
IN HIS COMMUNITY

We are all baptised into Christ; we are all part
of His Body, and as such we must meet together to give the body form and get support from
one another. Since we form one body through
Baptism (1.Cor.12v12-20) and the Eucharist
(1.Cor.1ov17), all of us have apart to play in the
life and mission of the body (1.Cor.12v27-31).
But we also have our struggles, and meeting together provides human support too: we cannot
fly solo, so to speak.
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TO TAKE PART IN THE SACRIFICE

Obviously, if we want to benefit from something we have to be part of it. So, we come to
Holy Mass to offer ourselves though, with and
in Christ as He offers Himself to the Father: His
Sacrifice which alone saves us. As Christ said,
“I am the Good Shepherd. The Good Shepherd
is one who lays down his life for his sheep”.
Since Mass is His Body “given up” (handed
over) and His Blood “which is shed” (poured
out; spilled), it is the Sacrifice of the Cross
that we make present at Mass. As St Paul said,
“when you eat this bread and drink this cup
your are proclaiming the death of the Lord”
(1.Cor,11v26). Remember: Christ has died
once and for all (Heb.9v11) taking His Blood
into heaven with Him (Heb.9v12) where He
now stands (resurrected) as the Lamb slain in
sacrifice (Rev.5v6).

We pray for those people of the world featured
in the news: the victims of the Pandemic, accident, war, disease, violence, greed and natural
disasters. We pray for Hope and we pray for
peace. We pray for family and friends, for colleagues, for neighbours and strangers. We pray
for those who feel isolated and lonely at this
time. Give them courage and strength. We give
thanks for Social Media and the Internet which
allows us to keep in touch with those we love.

Canon Mulholland

TO ENTER HEAVEN
AT HOLY COMMUNION

Since the Lord Jesus is God, wherever He is,
heaven is. Thus, whenever we enter a Catholic
Church (where Christ is Present in the Tabernacle) we are entering Heaven. Yet we can go
further and unite ourselves to Heaven by receiving the Lord in Holy Communion. The Church
reminds us of these realities by telling us we
join with all the angel and saints in their song of
joy: “Sanctus, Sanctus, Sanctus” (Rev.4v8) and
by pronouncing through the priest the words
‘Behold the Lamb of God (Rev.5v6) ...Blessed
are those who are called to the Supper of the
Lamb” (Rev.19v9). To put all this in straightforward terms, to come to Mass is to [1] meet
with the Saviour Himself; [2] offer the Sacrifice which saves us, and [3] to be part of the
banquet of Heaven. To be absent from Mass is
to absent ourselves from the Saviour; from the
Sacrifice which saves, and from the banquet
of Heaven –and who would want to be absent
from Heaven?
So, until we gather again as we should let
us pray for our Church, for our priests and all
who strive to proclaim the Good News of the
Gospel especially in these difficult times when
we cannot meet together in our parish churches.
@StJohnRCPerth

			

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: Veronica Sreenan,
and Joseph Gilhooley
ANNIVERSARIES: Denis Boner
Fidelium animae, per misericordiam
Dei, requiescant in pace. Amen.
www.dunkelddiocese.org.uk

Czwartek – 21 maja

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał
się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich oczach
wzniósł się do nieba z
Góry Oliwnej. Określenie
“Wniebowstąpienie
Pańskie”
pochodzi
z
opisu, przekazanego przez
św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1,
9-11). Ewangeliści piszą o
tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o
wniebowstąpieniu, Marek
wspomina lakonicznie: “Po
rozmowie z nimi Pan Jezus
został wzięty do nieba” (Mk
16, 19). Jan wzmiankuje w
formie przepowiedni. Miejscem
wniebowstąpienia
Jezusa była Góra Oliwna.
Z tej góry, gdzie rozpoczęła
się męka Chrystusa, wzięła
początek także Jego chwała.
Jezus polecił Apostołom,
aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia obietnicy
zesłania Ducha Świętego
(por. Dz 1, 4-5). Po powrocie
do Jerozolimy Apostołowie

“trwali jednomyślnie na
modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego” (Dz 1, 14).
Pan Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na
długo przed jej dokonaniem
się. Przy Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada
swoje odejście do niebieskiego Ojca. Uroczystość
Wniebowstąpienia
pierwotny Kościół łączył z
tajemnicą Zesłania Ducha
Świętego na Apostołów.
Historia liturgii zna tę
uroczystość dopiero od
IV w. Dni następujące
po
Wniebowstąpieniu
Pańskim
przygotowują
wiernych na przyjęcie
Ducha Świętego. Św. Mamert, biskup Vienne, kiedy
ok. roku 450 nawiedziły
Francję klęski żywiołowe,
polecił odprawiać procesje błagalne na trzy dni
przed Wniebowstąpieniem
Pańskim
(poniedziałek,
wtorek, środa). Synod w
Orleanie zatwierdził ten
zwyczaj dla Francji w roku

511. Zwyczaj ten przyjął się
w całym chrześcijaństwie.
Właśnie bowiem wtedy
w Europie jest wiosna w
całej pełni, a wiosenne
burze, deszcze, posucha mogą zniszczyć cały
dobytek i spowodować
głód. W Polsce procesje
urządza się do krzyży
przydrożnych. Stąd nazwa
Dni Krzyżowe. Wiele o tajemnicy Wniebowstąpienia
mówią następujące słowa
św. Leona I Wielkiego: “Po
błogosławionym
zmartwychwstaniu Pana naszego
Jezusa Chrystusa, którego
wskrzesiła moc Boża dnia
trzeciego jako świątynię
rozwaloną, dzisiaj najmilsi,
upływa dzień czterdziesty,
przeznaczony najświętszym
wyrokiem dla naszego
pouczenia, aby widokiem
zmartwychwstałego ciała
umocniła się wiara nasza...
Zaiste wielka i nieopisana
była przyczyna szczęścia
Apostołów, kiedy widzieli, jak na oczach tłumu
wstępowała natura rodzaju

ludzkiego ponad wszystkie stworzenia niebieskie,
bijące godnością chóry
aniołów, a nawet ponad
zastępy archaniołów się
wznosząc i dochodząc do
granic Bóstwa - bowiem
Syn Boży ją sobie poślubił.
Dlatego wyniesienie Chrystusa jest równocześnie i
naszym także wyniesieniem: co bowiem pochodzi
z Głowy, spada i na ciało.
Dzisiaj bowiem nie tylko zostaliśmy umocnieni
w posiadaniu nieba, lecz
wznieśliśmy się wyżej
dzięki łasce Chrystusa,
niż utraciliśmy przez
zazdrość szatana. Jak bowiem zawzięty nieprzyjaciel
zrzucił nas z posiadłości niebieskich, tak nas jako braci
swoich syn Boży społem
po prawicy Ojca umieszcza”. Wniebowstąpienie jest
dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem,
jaki przygotowuje swojemu
Synowi Bóg Ojciec. Stąd
wiele radości w tekstach
liturgicznych. Jest ono

też poręczeniem powtórnego przyjścia Chrystusa:
“Ten Jezus, wzięty od was
do nieba, przyjdzie tak
samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba” (Dz
1, 11). Chrystus powróci
dla ostatecznego tryumfu
dobra: powróci, by oddać
swemu Ojcu wszystko, by
zgromadzić
wszystkich
i wszystko w Kościele.
Wniebowstąpienie jest nie
tylko ostatecznym i uroczystym wywyższeniem Jezusa z Nazaretu, ale również
zadatkiem i gwarancją
wywyższenia, wyniesienia
do chwały natury ludzkiej. Nasza wiara i nadzieja
chrześcijańska
zostają
dzisiaj umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy
zaproszeni nie tylko do tego,
by rozważać własną małość,
słabość i ubóstwo, ale także
ową przemianę wspanialszą
aniżeli
samo
dzieło
stworzenia, “przemianę”,
której Chrystus w nas
dokonuje wówczas, kiedy
jesteśmy z Nim zjednoc-

Reciting the Rosary during the Month of May

The rosary is a
Christ-centered meditation which prayerfully
remembers
the major events in
Christ’s life, from His
conception (annunciation) through to His
death and resurrection.
The meditation about
each event is carried
out while recitinga decade of the rosary. A
decade is made up of:
An introduction - at
least the name of the
event or mystery being
meditated on followed
by:
The Our Father
The Hail Mary
repeated ten times
The Glory be
to the Father
Some people include

some extra prayers said
at the start and/or end
of each mystery, and
possibly each decade
also. These may include a long or short
reflection about the
mystery (ie event) being considered.
The meditation topics are grouped into
mysteries: there are five
events in each mystery;
typically one mystery
is the focus on any one
recitation of the rosary.

the rosary which is a
summary of the whole
Gospel, express this
devotion Mary, and
show how it strengthens the adoration of
God. John Paul II said
in Rosarium Virginis

Mariae (2002) that “the
Rosary, though clearly
Marian in character,
is at heart a Christocentric prayer”. [It is]
“a compendium of the
Gospel” in which we
are “praying to Christ

Mary and the Rosary
Roman Catholic spirituality adores equally
Jesus, God the Father
and the Holy Spirit, and
is devoted to Mary the
Mother of Jesus.
Liturgical feasts dedicated to the Mother of
God and prayers like
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
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with Mary”.
This is why the rosary is traditionally associated with Marian
hymns, even though it
is very specifically a
meditation on Christ’
life.

zeni dzięki łasce i sakramentom. Warto podkreślić, że
Pan Jezus wstąpił do nieba
nie sam, ale wziął ze sobą
wszystkie dusze świętych z
otchłani. W czasie rozłąki z
ciałem przed swoim zmartwychwstaniem odwiedził je
w otchłani i zapowiedział
im rychłe wybawienie. Dzisiaj spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do
nieba. Ten dzień jest więc
ważnym wydarzeniem dla
całego rodzaju ludzkiego.
Miejsce
zbuntowanych
aniołów zajmują w niebie
dusze ludzkie, aby na końcu
świata mogły wejść także
do chwały ich uwielbione
ciała. W Polsce uroczystość
Wniebowstąpienia - zgodnie z
dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów od
2004 r. obchodzimy w VII
Niedzielę Wielkanocną.

Maj – Miesiąc
Maryjny

Przeżywamy
miesiąc
Maj, miesiąc szczególnie poświęcony Matce
Najświętszej
w
naszej
pięknej polskiej tradycji
miesiąc ten pachnący wiosną
i kwieciem zawsze 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 Niebiskiej. 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 rodziny żyjącej w
tym kraju i na całym świecie.
Maryjo, Królowo Polski –
módl się za nami, którzy się
do Ciebie uciekamy.

NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM

Osierocone przykazania
Miłość naszego Pana
do uczniów zdumiewa
rozmiarem troski. Jego
słowa niosą pociechę i
zapewnienie o wypełnieniu
ich opuszczonych serc
Pocieszycielem, Duchem
Świętym. Niedługi będzie
czas ich opuszczenia. Ci,
którzy zaufali Panu, nigdy
nie czują się sierotami.
Nigdy nie doznają osamotnienia. Nie cierpią na
depresję. Nie są przerażeni
brakiem kogoś, kto by
ich kochał. Nie zostawił
ich sierotami, ponieważ
oni nie „osierocili” Jego
przykazań. Nie wolno
pominąć tej wyjątkowej
troski uczniów o przykazania, które przecież nie
są miłymi pochlebstwami
dla naszej pychy. Zwykle z
miłością traktujemy tylko
tych, którzy są wobec nas
mili i schlebiają naszym
upodobaniom. Ostre słowa
Jezusa, które były dla apostolskiej chciwości, pychy i

żądzy jak ciasne przejścia
w murze, przez które
można się przecisnąć,
jedynie
zostawiwszy
wszystko za sobą. Uczniowie ukochali przykazania Jezusa i strzegli ich
jak największego skarbu
serca! Dla tego, kto nie
„osierocił”
najtrudniejszych i najsurowszych
przykazań Boga, Zbawca
ma najsłodsze pocieszenie
i najczulszą miłość. Jak
zrozumieć słowa: „Nie
zostawię was sierotami”?
Sierota to także ktoś
opuszczony, zaniedbany,
pozbawiony czegoś lub
kogoś, ubogi, doznający
braków. Osierocenie – to
najtrafniejsze określenie
egzystencjalnej
pustki
człowieka współczesnego.
Większość ludzi w cywilizacji zachodniej żyje
w strachu, nieufności,
w samotności, a im
wyraźniejsze staje się ich
oblicze ateizmu – porzu-

cenia Boga – tym częstsze
stają się rozwody i porzucenia własnych dzieci. Im
bardziej opustoszałe są
świątynie chrześcijańskie,
tym bardziej pusto się
robi w domach Europejczyków. Brakuje czułości i
wierności między ludźmi,
ponieważ
zaczęliśmy
dyskutować o tym, czy Bóg
umarł, czy nigdy Go nie
było. W Europie pojawia
się coraz więcej domów
dziecka wypełnionych po
brzegi sierotami, ponieważ
Bóg został przez nas
odsunięty jak niepotrzebne
dziecko. Europa choruje
na chrystoalergię i jest
czymś poprawnym w oczach wielu europejskich
parlamentarzystów
być
homoseksualistą
albo
aborcjonistą, ale koniecznie trzeba być obrońcą
wyrzuconych psów i
użalać się nad zwierzętami
futerkowymi.
Zamiast słuchać dogmatów

Okres
wielkanocny

gdzie jest transmitowana
Eucharystia. Obowiązek
Mszy św. niedzielnej dotyczy każdego katolika z
wyjątkiem osób powyżej
70-tego roku życia, tych
którzy są chorzy albo też
mają symptomy choroby,
ludzi opiekującymi się
chorymi i ci którzy mają
symptomy Coronavirusa.
Zachęcamy do modlitwy w naszych domach
szczególnie teraz kiedy
mamy więcej czasu.
Odmawiajmy wspólnie
Różaniec, Koronkę do
Miłosierdzia
Bożego,
czytajmy Pismo św.,
odprawiajmy
Drogi
Krzyżowe i wszelkie
inne modlitwy które znamy. Niech nasze domy
staną się świątyniami,
gdzie ojciec powinien
być w nich kapłanem. To
jest jedyna nadzieja, że
Pan Bóg poprzez nasze
wspólne modlitwy, ofiary,
wyrzeczenia i posty może
się zlitować i zatrzymać
tę epidemię jak tego dowody mamy w przeszłości.
Jako
duszpasterze

zapewniamy Was o
naszej modlitwie w tym
trudnym dla nas wszystkich czasie. Sprawujemy też Eucharystię
codziennie w naszych
kaplicach prosząc o
Boże Miłosierdzie dla
świata i każdego z nas.
Przeżywajmy ten czas w
duchu pokuty i wyrzeczenia. Wszystkie informacje można sprawdzać
na bieżąco w naszym
biuletynie na stronie internetowej naszej parafii.

Drodzy Bracia i Siostry!
Na
prośbę
Konferencji Biskupów w Szkocji nasze kościoły w
dalszym ciągu pozostają
zamknięte na publiczne
serwisy, oraz prywatne
adoracje. A zatem nie
jest celebrowana Eucharystia, Sakrament Spowiedzi, 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 przeniesione 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 diecezjalnego website www.
dunkelddiocese.org.uk,
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk

Dis-

Kościoła, trzeba słuchać
dyktatorów mody. Jeszcze
pół wieku temu tematem
tabu był seks, teraz tabu
stało się chrześcijaństwo,
a rolę inkwizytora przejął
Parlament
Europejski.
Chrystus nie zostawi
sierotami tych, którzy nie
osierocą Jego przykazań,
nawet jeśli będą one nie
tylko niemodne, ale i zakazane. Granice moralności
stworzył Bóg. Jeśli je
znosimy, skazujemy się
na moralne tsunami.
Granicą są przykazania.
Kiedy zniesione zostaną
granice moralne, nic nie
zatrzyma granic natury.
Jezus mówi więc i do
Ciebie: Strzeż przykazań,
strzeż granic moralności,
i brzmi to tak, jakby
Ci powiedział: „Strzeż
granic ziemi i oceanu!”.
Fr Bogdan

Msze św.
– Intencje
mszalne

Pragnę poinformować
wszystkie te rodziny,
które zamówiły intencje
mszalne za swoich drogFr Bogdan ich zmarłych lub intencje
rodzinne, że wszystkie Msze św. w czasie
kiedy nasze kościoły
pozostają zamknięte są
sprawowane w terminie
tak jak to było ustalone
z członkami rodzin.
Poczawszy od 15 marca 2020 r. aż do czasu
kiedy ponownie otworzymy nasze świątynie
wszystkie zamówione
intecje mszalne są i
będą polecane Bogu
podczas Eucharystii w
zamówionych
konkcover us @StJohn-

For today’s liturgy
Readings
Acts 8:5-8, 14-17 - Philip preached in Samaritan town, and
converted many - the apostles sent Peter and John to them
and prayed for the Samaritans to receive the Holy Spirit.
Psalm: 32 - Cry out with joy to God all the earth / Cry out
with joy to God all the earth / Before you all the earth shall
bow / He turned the sea into dry land / Come and hear, all
who fear God.

I Peter 3:15-18 - Reverence Christ in your hearts .. have
your answer ready for those who ask you the reason for your
hope ... Christ himself has died for sings - in the body he was
put to death, in the spirit he was raised to life.
John 14:15-21 - I shall ask the Father and he will give you
another Advocate ... that spirit of Truth. ... anybody who
receives my commandments and keeps them will be one
who loves me: and anybody who loves me will be loved by
my Father.

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

Whilst frantic shoppers have been stockpiling food and toilet
rolls on their visits to
the supermarket, one
Perth clergyman realised that there are
people across the nation with a very different 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’ offering support to those
who have found these
recent days a struggle.
Deacon Len said, “Either on our daily exercise, 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 anguish too.”
“For many, the places
where they would normal 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 deeper 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 Aberdeen but, with his father’s appointment to St
Leonard-in-the-Fields in
Perth, the family moved
to the Fair City during 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 Aberdeen to study Psychology, English and Law
before entering teaching,
working in primary education in Dundee for 40
years. For many years he
was headteacher at Whitfield Primary School in
the city before being appointed as an Advisor in
Primary Education.
Following the great
witness of his wife, Josephine, 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 undertook a period of training and was ordained to
the Permanent Diaconate in 2014 – a role that
enables him to assist the
priest, and to preach the
Word and to conduct services like baptisms, weddings and funerals.
It was while working
in the parish of St John
the Baptist’s, Perth, that
Len developed a popular series of Faith Sharing 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 current Covid19 lockdown
is teaching us all a lot
about ourselves. We are
restricted in our movements and our contact
with others. We should
not forget that these conditions are already most
familiar to those in our
communities who are
sick or housebound.”
“We have also seen
many heroic acts of support shown by friends
and neighbours and indeed by the NHS workers, care home workers
and all who have continued to provide the important 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 current restrictions are hav-

ing on people’s lives.
Over the years, as a
mountaineer, he has
bagged all Scotland’s
Munros, as well as running several marathons
along the way. In normal
times he likes to continue
walking and meets regularly 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 regular 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 dunkeldnews@dunkelddiocese.co.uk
/ or call 07806 789791. While
the churches are closed – you
may wish to arrange a convenient collection point – otherwise please allow an extra
£1.50 for post and packing.

