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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
and St Mary Magdalene’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 

My dear pa-
rishioners 
of St John’s
and St Mary 
Magdalene’s

In his letter Inde a pri-
mis, on promoting de-
votion to the Most Pre-
cious Blood, Pope St 
John XXIII reminds us 
that the blood of Christ 
was poured out for us 
“first at his circumcision 
eight days after birth, and 
more profusely later on 
in his agony in the gar-
den, in his scourging and 
crowning with thorns, in 
his climb to Calvary and 
crucifixion, and finally 
from out that great wide 
wound in his side which 
symbolises the divine 
Blood cascading down 
into all the Church’s sac-
raments”. 

In other words, from 
his consecration to the 
Father in the temple un-
til the consummation of 
his redeeming works on 
the cross, Christ’s blood 
symbolises for us the fi-
delity of God the Father, 
and the sacrifice made for 
us in atonement for our 
sins. Beyond that, even, 
the sacraments – the 
means of grace by which 
we grow in our love of 
the Lord – are instituted 
through Christ’s blood-
shed, so that like the deer 

that yearns for running 
streams, our souls may be 
refreshed with the grace 
that flows from the fount 
of all life, which is God 
himself (cf. Ps. 42). In the 
Book of Genesis (cf. Gen. 
4) we read of the blood of 
Abel, shed by his brother 
Cain, crying out to God 
from the dust of the earth. 

In response, the Lord 
casts the murderer Cain 
out from the land, to a 
life of fruitless labour. 
Conversely, through the 
new covenant in Christ, 
we are restored to that 
rightful home – the heav-
enly Jerusalem – through 
his blood, freely given 
for our salvation, and in 
atonement for sins. 

In the words of Saint 
Alphonsus of Liguori, 
perhaps better known to 
us in the hymn Glory be 
to Jesus, “Abel’s blood 
for vengeance pleaded to 
the skies / but the blood 
of Jesus for our pardon 
cries”. In the words of 
Pope Benedict XVI, “the 
Blood of Christ is the 
pledge of God’s faithful 
love for humanity” (An-
gelus 5 July 2009). 

So, in this month of 
July, dedicated to the 
Most Precious Blood, 
let us seek – as did the 
People of Israel – to be 
sprinkled once more by 
the blood of the covenant 
which the Lord has made 
with us (cf. Ex. 24:8); not 
a covenant sealed by the 

blood of bulls and goats, 
but sealed by the Most 
Precious Blood of Christ, 
that comes to us in the 
sacrifice of the Eucha-
rist and that, even now, 
comes to nourish us with 
the Lord himself, so that 
we might be united to 
him for all eternity (cf. 
Heb 10).

Canon Mulholland

Opening 
hours

I would like to thank 
all our Stewards and our 
Hygiene Technicians 
who helped facilitate our 
gradual opening. 

We will open the 
Church on Wednesday 
and Friday of this com-
ing week from 11am-
1pm and on Thursday 
from 5-7pm. 

Anniversary 
Mass

Friday 03rd July would 
have marked the 65th 
Anniversary (Blue Sap-
phire) of Mgr Hendry’s 
Sacred Ordination to the 
Priesthood. Holy Mass in 
St John’s that day was of-
fered for the repose of his 
soul.



NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM 

Zwykła „A” Najwyższy na oślątku                                                                                                                                          
Co nas najbardziej Co nas najbardziej 

męczy? Brak cichości męczy? Brak cichości 
i pokory, czyli i pokory, czyli 
zewnętrzny chaos zewnętrzny chaos 
spraw i wewnętrzna spraw i wewnętrzna 
pycha serca. Nadmiar pycha serca. Nadmiar 
zajęć wynika przecież zajęć wynika przecież 
często z naszej am-często z naszej am-
bicji, z potrzeby bicji, z potrzeby 
udowodnienia sobie udowodnienia sobie 
i innym, że jesteśmy i innym, że jesteśmy 
menedżerami, znaw-menedżerami, znaw-
cami, fachowcami, cami, fachowcami, 
ludźmi wyjątkowymi. ludźmi wyjątkowymi. 
A Bóg? Kocha A Bóg? Kocha 
uniżonych. Ob-uniżonych. Ob-
jawia najskrytsze jawia najskrytsze 
tajemnice swych tajemnice swych 
wyroków tym, na wyroków tym, na 
których świat wydał których świat wydał 
wyrok zapomnienia. wyrok zapomnienia. 
Niewielu ludzi z tej Niewielu ludzi z tej 
ogromnej większości ogromnej większości 
odtrąconych, za-odtrąconych, za-
p o m n i a n y c h , p o m n i a n y c h , 
niezauważonych i niezauważonych i 
niechcianych cieszy niechcianych cieszy 
się, widząc, że ich się, widząc, że ich 
uniżenie stawia ich uniżenie stawia ich 
w miejscu uprzywile-w miejscu uprzywile-
jowanym: są przecież jowanym: są przecież 
odbiorcami rewelacji odbiorcami rewelacji 

nie z tego świata! nie z tego świata! 
Po tych słowach Je-Po tych słowach Je-
zusa nie możesz się zusa nie możesz się 
już zamykać z pow-już zamykać z pow-
odu swych kom-odu swych kom-
pleksów niższości, pleksów niższości, 
syndromów niech-syndromów niech-
cianego dziecka, cianego dziecka, 
s a m o p o t ę p i e n i a s a m o p o t ę p i e n i a 
i niezadowolenia i niezadowolenia 
s p o w o d o w a n e g o s p o w o d o w a n e g o 
skromną pozycją skromną pozycją 
we wszechświecie. we wszechświecie. 
„Możliwe, że „Możliwe, że 
pesymizm jest pesymizm jest 
z j a w i s k i e m z j a w i s k i e m 
wynikającym z wynikającym z 
widzenia rzeczy w widzenia rzeczy w 
małej skali, zjawisk-małej skali, zjawisk-
iem związanym z iem związanym z 
krótkowzrocznością” krótkowzrocznością” 
(Jean Guitton). Je-(Jean Guitton). Je-
zus naprawdę z zus naprawdę z 
radością nagradza radością nagradza 
pominiętych przez pominiętych przez 
ziemski sukces! Pros-ziemski sukces! Pros-
taczkowie, najmnie-taczkowie, najmnie-
jsi, hobbici cywili-jsi, hobbici cywili-
zacji są wyróżnieni zacji są wyróżnieni 
n a d z w y c z a j n y m i n a d z w y c z a j n y m i 
łaskami poznania łaskami poznania 
Ojca w Synu i losów Ojca w Synu i losów 

księgi świata. Są, księgi świata. Są, 
bowiem nieustrasze-bowiem nieustrasze-
ni, bo nie mają nic do ni, bo nie mają nic do 
stracenia. Są radośni, stracenia. Są radośni, 
bo smutek jest cieni-bo smutek jest cieni-
em nieodłącznym em nieodłącznym 
wyróżnienia. Im wyróżnienia. Im 
bardziej są uniżani, bardziej są uniżani, 
tym wyższe nieba tym wyższe nieba 
odsłaniają się przed odsłaniają się przed 
nimi. Sam Mes-nimi. Sam Mes-
jasz jest pokornym jasz jest pokornym 
Królem pokornych. Królem pokornych. 
Jego triumfalny Jego triumfalny 
wjazd na niepozo-wjazd na niepozo-
rnym osiołku, pro-rnym osiołku, pro-
rok Izajasz jeszcze rok Izajasz jeszcze 
bardziej umniejszył: bardziej umniejszył: 
pisząc o „oślątku”, pisząc o „oślątku”, 
a nawet „źrebięciu”. a nawet „źrebięciu”. 
Tak, jakby słowo Tak, jakby słowo 
„osiołek” było zbyt „osiołek” było zbyt 
dumne. To daje do dumne. To daje do 
myślenia! Prorok myślenia! Prorok 
czuł, że nawet najsk-czuł, że nawet najsk-
romniejsze określenie romniejsze określenie 
jest jeszcze zbyt jest jeszcze zbyt 
dumne, by opisać dumne, by opisać 
uniżenie Mesjasza! uniżenie Mesjasza! 
Mesjasz tajemniczą Mesjasz tajemniczą 
siłą swej skromności siłą swej skromności 
roztrzaska potęgi roztrzaska potęgi 

tego świata: rydwany, tego świata: rydwany, 
rącze wierzchow-rącze wierzchow-
ce, wojowników, ce, wojowników, 
połamie włócznie i połamie włócznie i 
łuki, czołgi, działa, łuki, czołgi, działa, 
pancerne samochody pancerne samochody 
i myśliwce. Jego i myśliwce. Jego 
pochód przetacza się pochód przetacza się 
i w naszych czasach, i w naszych czasach, 
gdy upadają zarów-gdy upadają zarów-
no totalitaryzmy, no totalitaryzmy, 
jak i wieże Babel jak i wieże Babel 
dotykające chmur dotykające chmur 
naszych metropolii. naszych metropolii. 
Pokorni zwyciężają Pokorni zwyciężają 
u p o k a r z a j ą c y c h . u p o k a r z a j ą c y c h . 
Konflikt między nimi Konflikt między nimi 
zaczyna się jednak zaczyna się jednak 
w ukrytym polu bit-w ukrytym polu bit-
wy: między ciałem i wy: między ciałem i 
duchem. Dlatego św. duchem. Dlatego św. 
Paweł w Liście do Paweł w Liście do 
Rzymian stawia nas Rzymian stawia nas 
przed wyborem: albo przed wyborem: albo 
będziemy uśmiercać będziemy uśmiercać 
grzechy, albo grzechy grzechy, albo grzechy 
uśmiercą nas samych. uśmiercą nas samych. 
Albo będziemy Albo będziemy 
uśmiercać popędy uśmiercać popędy 
ciała, powściągając ciała, powściągając 
ich porywy jak uzdę ich porywy jak uzdę 
osiołka, albo one, osiołka, albo one, 

jak armia rydwanów jak armia rydwanów 
żądzy, stratują w nas żądzy, stratują w nas 
wszystko, co duch-wszystko, co duch-
owe! Wydaje się, że owe! Wydaje się, że 
nie bez znaczenia nie bez znaczenia 
pojawia się tu porów-pojawia się tu porów-
nanie do osiołka, nanie do osiołka, 
którego się dosiada. którego się dosiada. 
Każdy wie, że ki-Każdy wie, że ki-
erunek jego drogi erunek jego drogi 
zależy od uprzęży, od zależy od uprzęży, od 
uzdy, która krępuje uzdy, która krępuje 
jego głowę. „Zanim, jego głowę. „Zanim, 
człowiek zacznie człowiek zacznie 
pokornie postępować, pokornie postępować, 
najpierw musi najpierw musi 
nauczyć się pokornie nauczyć się pokornie 
o osobie myśleć, nie o osobie myśleć, nie 
przywiązując znac-przywiązując znac-
zenia do samego sie-zenia do samego sie-
bie z jakiegokolwiek bie z jakiegokolwiek 
powodu” (Chajm powodu” (Chajm 
Luzzatto). Prostac-Luzzatto). Prostac-
zkowie, najmniejsi, zkowie, najmniejsi, 
hobbici cywilizacji są hobbici cywilizacji są 
wyróżnieni nadzwyc-wyróżnieni nadzwyc-
zajnymi łaskami poz-zajnymi łaskami poz-
nania Ojca w Synu i nania Ojca w Synu i 
losów księgi świata.losów księgi świata.

Fr Bogdan
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Drodzy Parafianie!                                                                                                                                      
                                                                            
Powoli zbliżamy 
się do trzeciej fazę 
zwalczania epidemii 
Coronovirusa Cov-
id-19, która rozpoc-
znie się 10 lipca. W 
związku z tym Rząd 
Szkocji pozwolił 
nam na otwarcie 
naszych kościołów, 
ale tylko na modlitwę 
prywatną i adoracje 
Najświętszego Sakra-
mentu w tabernaku-
lum. Miejsca dla 
wiernych w kościele 
są oznakowane z 
zachowaniem dwu-

metrowej odległości. 
Przy wejściu do 
kościoła należy 
zdezynfekować ręce 
i założyć maseczkę 
w którą każdy pow-
inien się zaopatrzyć. 
Wchodzimy do 
kościoła wejściem 
głównym natomiast 
po skończonej mod-
litwie opuszczamy 
kościół wyjściem 
bocznym. Ubikacje 
w kościele pozostają 
jeszcze zamknięte. 
Nasza świątynia jest 
otwarta w następujące 
dni tygodnia: środy i 
piątki od godz. 11:00 

do 1:00pm, natomiast 
w czwartki od godz. 
5:00 do 7:00pm. W 
tym czasie będzie 
także możliwość 
spowiedzi świętej. W 
dalszym ciągu pozo-
staje ważną sugestia 
żeby osoby powyżej 
70 roku życia lub z 
dolegliwościami zd-
rowotnymi jeszcze 
nie korzystały z tych 
wizyt w kościele. 
Pamiętajmy żeby 
stosować się do wytyc-
znych, które zostaną 
nam udzielone przez 
woluntariuszy przy 
wejściu do kościoła.  

Rząd Szkocji prze-
widuje, że publiczne 
sprawowanie Mszy 
św. i sakramentów św. 
może się rozpocząć 
nie wcześniej jak od 
23 lipca 2020 r. po-
mimo tego, że bary, 
restauracje, kina i 
inne instytucje będą 
już otwarte tydzień 
wcześniej bo od 15 lip-
ca 2020 r.  Proszę, aby 
śledzić nasz biuletyn 
weekendowy każdego 
tygodnia na naszej 
stronie parafialnej 
odnośnie dalszych in-
formacji związanych 
z serwisami w naszej 

świątyni. List bardziej 
szczegółowy Canona 
Stevena odnośnie 
otwarcia naszego 
kościoła można 
znaleźć w sekcji gdzie 
są biuletyny para-
fialne. Dziękuje za 
Wasze zrozumienie 
naszych próśb co do 
przestrzegania rest-
rykcji sanitarnych, bo 
jest dla naszego dobra 
i zdrowia nas wszyst-
kich. Szczęść Boże

Fr Bogdan

Otwarcie naszego kościoła                                                                                                                                         
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Dzieci, które w roku 
szkolnym 2020/2021 
będą w procesie przy-
gotowania do Pierwszej 
Spowiedzi i Komunii św. 
i  Rodzice życzą sobie 
by ich program przygo-
towania odbywał się po 
polsku już od dzisiejszej 
niedzieli tj. od 05 lipca 
2020 r.  można je zgłaszać 
do klasy pierwszo-komu-
nijnej wypełniając spec-
jalny formularz. Formu-
larze można odbierać 
osobiście w czasie kiedy 
kościół jest otwarty w 
tygodniu lub poprzez 
kontakt z Ks. Bogdanem. 
Zajęcia dla tej grupy będą 
się odbywać wg. progra-
mu jaki jest stosowany w 
Polsce w Archidiecezji 
Krakowskiej. Spotkania 
tej grupy będą w jednaj 
z salek obok holu para-
fialnego. Terminy i ilość 
spotkań będzie omawiana 
na pierwszym, organi-
zacyjnym spotkaniu z 
Rodzicami. Priorytetem 
przynależności do tej 
klasy komunijnej są dzie-
ci, które nie uczęszczają 
do szkół katolickich. Po 
ukończeniu całego pro-
gramu Rodzice mogą 
zdecydować gdzie i 
kiedy chcą by ich dziecko 
przystąpiło do Sakramen-
tu Pierwszej Komunii św. 
Może to być na polskiej 
Mszy św. w niedzielę 
w Parafii św. Jana Chr-
zciciela lub też istnieje 
możliwość przyjęcia 
Pierwszej Komunii św. w 
Polsce za specjalnym po-
zwoleniem księdza kate-
chety. Termin przyjmow-
ania zgłoszeń upływa 
wraz z zamknięciem 

pełnej klasy tj. 20 osób. 
Zajęcia rozpoczną się od 
września. Wszelkie in-
formacje można uzyskać 
dzwoniąc pod numer tel-
efonu 01738 564 182.

Jeśli...

Jeśli utkniesz w korku 
ulicznym - nie rozpac-
zaj. Są na świecie ludzie, 
dla których kierowanie 
własnym autem jest 
marzeniem ściętej głowy! 
Jeśli masz kiepski dzień 
w pracy - pomyśl o 
człowieku, który jest bez 
pracy….

Jeśli rozpaczasz z 
powodu nieporozumień 
miłosnych - pomyśl o 
osobie, która nigdy nie 
doświadczyła co to znaczy 
kochać i być kochanym... 
Jeśli wściekasz się, ze 
kolejny weekend minął 
nieciekawie - pomyśl o ko-
biecie pracującej 12 god-
zin na dobę, siedem dni 
w tygodniu, by wykarmić 
swoje dzieci... Jeśli zepsu-
je Ci się auto w drodze, a 
do najbliższego warsztatu 
masz kilka kilometrów - 
pomyśl o człowieku na 
wózku inwalidzkim, który 
marzy o takim spacerze! 
Jeśli zauważysz siwy włos 
na swej skroni - pomyśl 
o pacjentach chorych na 
raka, którzy bardzo by się 
cieszyli mając choćby tak-
ie włosy na głowie...

Jeśli jesteś w tym szc-
zególnym miejscu w swym 
życiu, ze zastanawiasz się 
nad jego sensem i celem - 
bądź wdzięczny!

Jakże wielu jest ta-
kich, którzy nie mieli 
szansy żyć wystarczająco 
długo, aby doczekać 
takiego momentu... 
Jeślibyś znalazł się ofiara 

czyjejś uszczypliwości, 
złośliwości, ignorancji czy 
małostkowości - pamiętaj, 
sprawy mogłyby potoczyć 
się jeszcze gorzej: to 
Ty mógłbyś być taka 
osobą! Jeśli zdecydujesz 
się przyjść do Mnie i 
porozmawiać – pamiętaj, 
ja czekam o każdej porze 
dnia i nocy – właśnie na 
Ciebie. A decyzję spot-
kania zostawiam Tobie. 
Uszanuję każde Twoje 
zdanie. (Twój Jezus…)

11 lipca – Święto 
św. Benedykta, 
opata, patrona 
Europy

Benedykt z 
Nursji należy do 
najgłośniejszych postaci 
w Kościele łacińskim. 
Wsławił się niezw-
ykle mądrą i wyważoną 
regułą, która stała się 
podstawą dla bardzo wie-
lu późniejszych rodzin 
zakonnych na Zachodzie. 
Przez założony przez 
siebie zakon Benedykt 
przyczynił się nie tylko 
do pogłębienia życia re-
ligijnego w Kościele, ale 
i szeroko rozumianej kul-
tury. Jego synowie ducho-
wi zasłużyli się najwięcej 
dla pozyskania Chrystu-
sowi ludów germańskich. 
Te racje skłoniły Pawła 
VI do tego, by w 1964 r. 
wyróżnić św. Benedykta 
zaszczytnym tytułem 
głównego patrona Eu-
ropy.

Benedykt urodził 
się ok. roku 480 wraz 
ze swoją bliźniaczą 
siostrą, św. Scholastyką. 
Pierwsze nauki pobierał 

w rodzinnym miasteczku. 
Na dalsze studia udał się 
do Rzymu. Nie pozostał 
tu długo. Opuścił Wiec-
zne Miasto, gdyż chciał 
oddać się Panu Bogu na 
wyłączną służbę jako 
asceta. Udał się ok. 60 
km na wschód w ki-
erunku Tivoli i osiadł w 
przysiółku Enfide (dzi-
siaj Affile) przy kościele 
świętych Piotra i Pawła 
u stóp wzgórz Prenestini. 
Z niewiadomych bliżej 
przyczyn opuścił jednak 
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. Miejscowi górale, 
wypasający kozy, zaopa-
trywali go w konieczną 
żywność. Z czasem 
zaczęli przyłączać się do 
Benedykta uczniowie. 
Pod jego kierunkiem 
utworzono 12 małych 
klasztorów po 12 uc-
zniów każdy. Na czele 
każdego z nich Benedykt 
postawił przełożonych, 
od siebie bezpośrednio 
zależnych. Tak więc z 
pustelnika przeobraził 
się w cenobitę, czyli w 
ascetę zamieszkującego 
pustynię wraz z in-
nymi. Nie znamy przy-
czyn, dlaczego Bene-
dykt opuścił również i 
to miejsce. Benedykt 
zabrał ze sobą najgor-
liwszych i najbardziej 
oddanych uczniów i 
przeniósł się z nimi na 
Monte Cassino do ruin 
dawnej fortecy rzym-
skiej. Kiedy stanął już 
klasztor i kościół, a mury 
nowej placówki zaczęły 
się zapełniać adeptami, 
Benedykt postanowił 
ułożyć regułę. Miał już 
sporo doświadczenia. 
Długie lata rządów na 
Monte Cassino pozwoliły 
w praktyce wypróbować 
przepisy. Roztropny 
prawodawca zmieniał je i 
stale doskonalił. Tak więc 

reguła benedyktyńska 
przeszła okres długiej 
próby i doświadczeń. 
Zasadniczą cechą Reguły 
św. Benedykta jest umiar. 
We wszystkim: w mod-
litwie, uczynkach po-
kutnych, w pracy i w 
spoczynku, w posiłku i 
piciu zaleca umiar: “złoty 
środek”. Celem zasad-
niczym, jaki Założyciel 
wytyczył swoim synom 
duchowym, jest służba 
Boża. Całe życie mni-
cha, jego wszystkie 
chwile i czynności win-
ny zmierzać do tego, by 
głosiły chwałę Stworzy-
ciela. 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 za-
konnika przeznaczył na 
lectio divina - czytanie 
Pisma Świętego. Reguła 
św. Benedykta stała się 
podstawą dla wielu in-
nych. Benedykt zmarł 21 
marca 547 r. w kilka ty-
godni po śmierci swojej 
siostry, św. Scholastyki, 
założycielki żeńskiej 
gałęzi benedyktynów. 
Pochowano ich razem 
we wspólnym grobie na 
Monte Cassino. Zaraz 
po śmierci Benedykt 
odbierał od swoich du-
chowych synów cześć 
ołtarzy. Do jego grobu 
napływali liczni piel-
grzymi. Rychło kult 
św. Benedykta stał się 
też własnością całego 
Kościoła. Reguła św. 
Benedykta wywarła 
poważny wpływ na całe 
życie Europy Zachod-
niej. Dzieło św. Bene-
dykta jest imponujące 
i niepowtarzalne. Be-
nedyktyni przez długie 
wieki (wiek VI-XII) byli 
najpotężniejszą rodziną 
zakonną na świecie. Ich 
klasztory dochodziły do 
liczby kilku tysięcy, a lic-
zba mnichów dochodziła 
do wielu dziesiątków 
tysięcy. Z modelu życia 
b e n e d y k t y ń s k i e g o 
wyrosły inne rodziny za-
konne.

Zapisy dzieci do klasy 
pierwszo-komunijnej po polsku

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: - Mgr Georg Ratzinger, May Fairfield, Fr Thomas 
Greenan,  Canon Bernard Canning and Maria O’Rourke
ANNIVERSARIES: Castell Family intention, Mamie Canning, Fr J 
McPherson



Dunkeld News
The new edition of Dunkeld 

News, the quarterly newsletter 
of Bishop Stephen Robson, has 
been published online. 

Printed copies will NOT be 
available at church doors - but 
you can order a FREE printed 
copy online - postage charges 
apply. Downloads are FREE.

Deacon Len’s short 
guide touches this 

We wish the staff and pupils of
our Catholic Schools

a well-earned summer holiday

FEAST DAYS 
THIS WEEK

Thursday 9th July
Our Lady of 

Aberdeen

Saturday 4th July

St Benedict


