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PASTORAL SERVICE 

SUNDAY MASSES 
SATURDAY 5:00 PM  - English 
SUNDAY  8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish 
   12:00 PM  - Polish 
  

WEEKDAYS MASSES 
TUESDAY   8:00 AM  - English 
WEDNESDAY 7:30 PM  - Polish 
THURSDAY   8:00 AM  - English 
FRIDAY    7:30 PM  - Polish 
SATURDAY 10:00 AM  - Polish 

 ADORATION  
OF THE BLESSED SACRAMENT  

Friday  6:30PM - 7:30 PM 

I Friday   8:00PM  - 10:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –10:00PM 

Saturday 4:00PM - 4:45 PM 

 

POSŁUGA  

DUSZPASTERSKA 

 MSZE ŚWIĘTE NIEDZIELNE 
Sobota                 5:00 PM - j. angielski 
Niedziela             8:00 AM - j. angielski 
                              9:45 AM - j. polski 
                            12:00 PM - j. polski 

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE 
Wtorek  8:00 AM  - j. angielski 
Środa  7:30 PM  - j. polski 
Czwartek 8:00 AM  - j. angielski 
Piątek  7:30 PM  - j. polski 
Sobota  10:00 AM - j. polski 
 ADORACJA  NAJŚW.SAKRAMENTU 

Piątek           6:30PM - 7:30 PM 

I Piątek Miesiąca       8:00PM  - 10:00 PM 

I Niedziela Miesiąca 10:45AM 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
30 MIN. przed każdą Mszą Świętą  

Piątek   6:30PM - 7:30 PM 

Sobota        4:00PM - 4:45PM 
I Piątek Miesiąca  8:00PM –10:00 PM 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 To make 

(206) 282 - 1804  



The Mass Intentions 

SATURDAY, 08.13.22  

10 :00AM - ___________________ 

5:00PM     - For eternal peace for Marje 

SUNDAY 08.14.22 

8:00AM  - _____________________ 

9:45AM + Jan Kwaśny 

 12:00PM - Dziękczynno błagalna                                    

w rocznicę urodzin Kasi Radka  

MONDAY, 08.15.22                                      

THE ASSUPTION OF THE BVM 

7:30 PM - ___________________ 

TUESDAY, 08.16.22  

8:00 AM - For eternal peace for Beth   

WEDNESDAY, 08.17.22     

7:30 PM - ___________________ 

THURSDAY  08.18.22   

8:00AM - For God’s blessing for Mark  

FRIDAY 08.19.22 

7:30PM - ___________________ 

SATURDAY, 08.20.22  

10 :00AM - ___________________ 

5:00PM     -  For God’s blessing for Kelly  

SUNDAY 08.21.22 

8:00AM  - _____________________ 

9:45AM - ___________________ 

12:00PM + Teresa Szczepaniak 

_________________________________________  

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 14 

Sunday:  Jer 38:4-6, 8-10 / Heb 12:1-4 

   Lk 12:49-53 

Monday:  Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab  

   1 Cor 15:20-27 / Lk 1:39-56  

Tuesday:  Ez 28:1-10 / Mt 19:23-30  

Wednesday: Ez 34:1-11 / Mt 20:1-16  

Thursday:  Ez 36:23-28 / Mt 22:1-14  

Friday:  Ez 37:1-14  / Mt 22:34-40  

Saturday:  Ez 43:1-7ab / Mt 23:1-12  

Next Sunday: Is 66:18-21/Ps 117:1, 2 

   Heb 12:5-7, 11-13 / Lk 13:22-30 

 

 I CAME TO CAST FIRE UPON THE EARTH 

 Do you want to be on fire for God? Jesus shocked 

his disciples when he declared that he would cast 

fire and cause division rather than peace upon the earth. 

What kind of fire did Jesus have in mind here? 

The fire of God's purifying love and cleansing word 

The image of fire in biblical times was often associated with 

God and with his action in the world and in the lives of his 

people. God sometimes manifested his presence by use of 

fire, such as God's revelation to Moses through the burning 

bush in the wilderness which was not consumed by the 

flames. God assured the Hebrew people of his continual 

presence, guidance, and protection for them through the 

wilderness for forty years with the pillar of fire by night and a 

pillar of cloud by day. The prophet Elijah called down fire 

from heaven to reveal God's presence and power and to 

purify the people of false idols. The image of fire was also 

used as a sign of God's glory and holiness, his protective 

presence, and his righteous judgment and holy wrath against 

sin. 

Fire is also a sign and symbol of the presence and power of 

the Holy Spirit. John the Baptist said that Jesus would bap-

tize with the Holy Spirit and with fire. When the Holy Spirit 

was poured out upon the disciples at Pentecost "tongues of 

fire" appeared above their heads. We can see from both the 

Old and New Testament Scriptures that God's fire purifies 

and cleanses to make us clean (sins washed away) and holy 

(fit to offer him acceptable praise and worship), and it in-

spires a reverent fear (awe in God's presence) and respect 

(obeying and giving God his due) for God and for his holy 

word. 

Loyalty unites - division separates 

Why did Jesus link fire from heaven with costly division on 

the earth? Did he expect his followers to take his statement 

of "father against son and son against father" and "mother 

against daughter and daughter against mother" literally? Or 

was he intentionally using a figure of speech to emphasize 

the choice and cost of following him above all else? Jesus 

used a typical Hebrew hyperbole (a figure of speech which 

uses strong language and exaggeration for emphasis) to 

drive home an important lesson. We often do the same when 

we want to emphasize something very strongly. Jesus' hyper-

bole, however, did contain a real warning that the Gospel 

message does have serious consequences for our lives. 

When Jesus spoke about division within families he likely had 

in mind the prophecy of Micah: a man's enemies are the men 

of his own household . The essence of Christianity is loyalty 

to Jesus Christ - the Son of God and Savior of the world - a 

loyalty that takes precedence over every other relationship. 

The love of God compels us to choose who will be first in our 

lives. To place any relationship (or anything else) above God 

is a form of idolatry. 

Who do you love first and foremost? 

Jesus challenges his disciples to examine who they love first 

and foremost. A true disciple loves God above all else and is 

willing to forsake all for Jesus Christ. Jesus insists that his 

disciples give him the loyalty which is only due to God, a 

loyalty which is higher than spouse or kin. It is possible that 

family and friends can become our enemies if the thought of 

them keeps us from doing what we know God wants us to 

do. Does the love of Jesus Christ compel you to put God first 

in all you do? 

The Gospel message is good news for those who seek par-

don, peace, and the abundant life which God offers us 

through his Son, Jesus Christ. Jesus offers true freedom to 

those who believe in him - freedom from slavery to sin, Sa-

tan, and the oppressive forces of hatred and evil that can 

destroy body, mind, and spirit. Do you listen to the voice of 

your Savior and trust in his word? Commit your ways to him, 

obey his word, and you will find true peace, joy, and happi-

ness in the Lord your God. 

Lord Jesus, may the fire of your love consume me and trans-

form my life that I may truly desire nothing more than life with 

you. Fill me with the power of your Holy Spirit that I may 

always seek to please you and do your will.  

The fire of the Gospel and being baptized in the Holy Spirit,   

"We affirm that the fire that Christ sent out is for humanity's 

salvation and profit. May God grant that all our hearts be full 

of this. The fire is the saving message of the Gospel and the 

power of its commandments. We were cold and dead be-

cause of sin and in ignorance of him who by nature is truly 

God. The gospel ignites all of us on earth to a life of piety and 

makes us fervent in spirit, according to the expression of 

blessed Paul (Romans 12:11). Besides this, we are also 

made partakers of the Holy Spirit, who is like fire within us. 

We have been baptized with fire and the Holy Spirit. We have 

learned the way from what Christ says to us. Listen to his 

words: 'Truly I say to you, that except a man be born of water 

and spirit, he cannot see the kingdom of God' (John 3:5). It is 

the divinely inspired Scripture's custom to give the name of 

fire sometimes to the divine and sacred words and to the 

efficacy and power which is by the Holy Spirit by which we 

are made fervent in spirit." (St. Cyril of Alexandria, 376-444 AD) 

 

 Sacraments 

SACRAMENT OF BAPTISM:  Please contact Parish Office at least 
one month in advance.  

 

SACRAMENT OF MARRIAGE: Please contact Pastor at least six 
months before anticipated wedding date. At least one of the 
parties must be a registered, participating Catholic  member of 
our Parish. 

 

SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month.  In case of 
emergency please call the parish office at any time: 
 (206) 282 - 1804. 

St. Margaret of Scotland Parish Community August 14, 2022 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Katecheza trwa 2 lata, w katechezie uczestni-
czą dzieci, które w 2024r. ukończą 9 lat  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która  
w 2024 roku ukończy 14 lat lub starsza   

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Przynajmniej jedna osoba z narzeczonych należy do parafii. Celem 
przygotowania się do małżeństwa zgłaszamy się najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną data ślubu. 

ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwonić o każdej 
porze  - tel. (206)282 - 1804 
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są osobom, 

które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 



 OGIEŃ I WYMAGANIA 

 W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej Górze w 1983 roku 

padły znamienne słowa, skierowane do młodzieży w czasie Apelu 

Jasnogórskiego: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od 

was nie wymagali”. Czemu ma służyć stawianie wymagań? Mądry wychowawca 

odpowie, że prawidłowemu rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i poko-

nywać napotykane przeszkody i trudności. 

Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie podtrzy-

mywany i podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć w ogniu olimpijskim, 

który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni Hery 

w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje 

pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga 

Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na koniec 

ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w 

trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały 

czas trwania zawodów. 

Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie wyniku 

oberwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpieczeństwo 

grozi płomieniowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność lub zupełnie 

zagasnąć pod wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy własnych zaniedbań, 

które mają wpływa na osłabienie wiary. 

Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na chrzcie, nie jest wolna od znaków 

zapytania czy różnego rodzaju wątpliwości. Częsta bywalczyni jednego z forów 

internetowych napisała m.in.: „Niepokoi mnie jakość mojej wiary. To, że moja 

wiara jest słaba, że nie potrafię dawać świadectwa. Staram się kierować w życiu 

wiarą, ale widzę, że postępuję nie tak jak powinnam – jaka jest wola Boża, cho-

ciaż nie wiem często jak powinnam. Niepokoi mnie, gdy widzę, że ktoś czyni coś 

niezgodnego z przykazaniami, ale nie umiem podjąć tematu, porozmawiać z 

kimś o tym tak, aby go do Boga przybliżyć. Staram się kierować w życiu katolicki-

mi zasadami, ale coraz wyraźniej widzę, że to, co dla mnie jest oczywiste, nie 

jest oczywiste dla innych, nawet dla tych, którzy chodzą do kościoła co niedzie-

lę”. 

Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak i 

poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę i 

żar Ducha Bożego, aby żyć wiarą na co dzień. Andrea Bocelli, najpopularniejszy 

tenor świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z wywia-

dów prasowych: „Sądzę […], że każdy z nas ma wielki przywilej, ale i konkretny 

obowiązek bycia żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary chrześci-

jańskiej. Mało tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy, poprzez przykład życia i 

propozycję dzielenia się z innymi, dawania siebie”. 

Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. Wzo-

rem jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam mi-

łość do końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, by 

zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi. Będzie to możliwe tylko 

wtedy, gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezusem. 

ks. Leszek Smoliński 

_____________________ 

JAK WALCZYĆ Z POKUSAMI?  

     RADY BŁ. KS. SOPOĆKI 

 "Jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświad-

czenia"(Syr 2,1) 

Ktokolwiek chce być prawym chrześcijaninem i nabyć prawdziwą cnotę, winien się 

przygotować na różnorakie pokusy, od których nawet Chrystus nie był wolny. (...) 

Wszyscy na ziemi pozostajemy jakby między dwoma biegunami: nad nami Bóg 

Miłosierny i najrozkoszniejsze niebo, a pod nami szatan złośliwy i piekło. Bóg nas 

wzywa ku sobie, zaszczepiając w nas wiarę, nadzieję i miłość, a szatan ciągnie ku 

sobie przez "pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę tego życia"(1J 2,16). 

Winniśmy zrobić wybór i przechylić się ku jednemu lub drugiemu biegunowi; neutral-

ność tu jest niemożliwa: albo ulegniemy wezwaniu Miłosierdzia i cnoty, albo damy 

się porwać powabom występku. (...)  

Pokusy często powstają z naszej winy, z braku umartwienia i czuwania, z powodu 

niestałości umysłu i braku ufności w Miłosierdzie Boże. Jak łodzią bez steru rzucają 

bałwany, tak człowiek niestały i wylany na zewnątrz bywa miotany różnymi pokusa-

mi. Czasami pokusy przychodzą bez naszej winy i wówczas nie należy się niepoko-

ić. Walka bowiem z pokusami nie jest wprawdzie przyjemną, ale nader pożyteczną. 

Dlatego Bóg pokusy dopuszcza i posługuje się nimi jak nieraz lekarz trucizną dla 

większego dobra duszy. 

 Pokusa uczy pokory. Wielu ludzi żyje w złudzeniu, ukrywając przed sobą swą nę-

dzę, jaką odkrywa pokusa, by nauczyć nas pogardzać sobą, a ufać Bogu. Piotr w 

wieczerniku był zuchwały mówiąc, że nigdy nie zdradzi Mistrza, a po upadku stał się 

nad wyraz pokorny i na pytanie Mistrza, czy miłuje Go, odpowiada, że "Ty wiesz, że 

Cię kocham" (J 21,17). Jak okręt winien być nieco zanurzony w wodzie, by się nie 

przewrócił, tak Bóg dopuszcza nam zanurzyć się w nędzy pokusy, by nas utrzymać 

w pokorze.  

Pokusa oczyszcza duszę i wyrywa ją ze złudnego niedbalstwa, czyniąc ją czujną i 

ostrożną. Jak morze wyrzuca męty i brudy, tak dusza miotana pokusą uwalnia się 

od złudzeń co do swej doskonałości. (...) 

Pokusa utwierdza duszę w cnotach i ułatwia postęp w doskonałościach. Bez walki 

nie ma zwycięstwa, a bez zwycięstwa nie ma cnoty, która się nabywa przez usta-

wiczne ćwiczenie. Jak drzewo narażone na wichry zapuszcza głęboko korzenie, tak 

dusza miotana pokusami umacnia się w cnocie. (...) 

Godność istoty rozumnej wykwita przede wszystkim z wolnej woli. Zasługą i chwałą 

istoty wolnej jest opór stawiany złym popędom, jaki się uwalnia przy zwalczaniu 

pokusy. Bóg pozostawił nas wolnymi, byśmy przy jego łasce samorzutnie czynili 

wybór. Dlatego dzierżymy w swym ręku wagę życia i śmierci, zła i dobra. Celem 

naszym ma być zjednoczenie z Bogiem, które możemy osiągnąć tylko aktami wol-

nymi. W ten sposób przez pokusy pomnażają się nasze zasługi i nagroda. 

"Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie"(Jk 1,12). 

Wreszcie pokusa przyczynia się do pomnożenia chwały Boga i naszej. Po każdym 

naszym zwycięstwie nad szatanem Bóg jest uwielbiony, bo Jego żołnierz odniósł 

tryumf nad wrogiem orężem łaski. (...) 

Nie smućmy się, gdy na nas uderzają pokusy, bo Ten pozwala nas kusić, który chce 

nas udekorować koroną i nie pozwoli kusić nas nad to, co możemy. "Wierny jest 

Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, 

równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać"(1Kor 10,13).  

Aby odnieść pożytek z pokus, należy im zapobiegać, zwalczać je energicznie i po 

odniesionym zwycięstwie dziękować Bogu za pomoc. Znana jest zasada, że lepiej 

chorobie zapobiec, niż z niej się leczyć. (...) Tym bardziej doradza to nam chrześci-

jańska przezorność. Nie trzeba pokus się lękać, ale należy im raczej zapobiegać. 

Gdy zaś pokusa naciera, nie dowierzajmy sobie, a raczej ufnie prośmy Boga o 

pomoc i unikajmy okazji. (...) 

Modlitwa ufna stawia nas obok Boga i czyni nas niezwyciężonymi. Mamy się modlić 

z wielką ufnością w Miłosierdzie Boże, które nigdy nas nie zawiedzie. Módlmy się 

ustnie i myślą, prywatnie i publicznie, w chwilach spokoju, by się uzbroić przed 

atakiem przyszłych pokus, a gdy one nadejdą wzbudzajmy krótkie akty strzeliste, 

np. "Okaż mi, Panie, Miłosierdzie swoje", "Jezu, ufam Tobie!", "Zmiłuj się nade mną, 

Panie!" itp.  

_____________________ 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - PONIEDZIAŁEK,15 VIII 

7:30PM Msza Święta 

14 sierpnia,  2022 St. Margaret of Scotland Parish Community  


