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THE MASS INTENTIONS

REPENT AND BELIEVE IN THE GOSPEL

SATURDAY, 02.20.21
10:00 AM - _______________________
5:00 PM - For Dembowski Family
SUNDAY, 02.21.21
8:00AM - For God’s blessing and good
health for Willard McKelvey
9:45AM - O Boże błogosławieństwo
i dar miłości dla Mii
12:00PM + Marta Gołubiec
7:00PM + Jadwiga Sternik
TUESDAY, 02.23.21
8:00 AM - For God’s Mercy for Gerald Lazzari
WEDNESDAY, 02.24.21
8:00 AM - O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Szymona Olech
THURSDAY, 02.25.21
8:00AM - For Dembowski Family
FRIDAY, 02.26.21
7:30 PM - O Boże błogosławieństwo
dla Justyny z okazji urodzin
SATURDAY, 02.27.21
10:00 AM _______________________
5:00 PM - For Parishioners
SUNDAY, 02.28.21
8:00AM - For God’s blessing and good health
for Daniel Schweitzer and his family
9:45AM ++ Adam, Danuta Rogowscy w
rocznicę śmierci
12:00PM - ________________________

7:00PM - ________________________
DAILY READINGS
FOR THE WEEK OF FEBRUARY

Sunday:

Gn 9:8-15 / Pt 3:18-22
Mk 1:12-15

Monday:

1 Pt 5:1-4 / Mt 16:13-19

Tuesday:

Is 55:10-11 / Mt 6:7-15
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Wednesday: Jon 3:1-10 / Lk 11:29-32
Thursday:
Est C:12, 14-16, 23-25
Mt 7:7-12
Friday:

Ez 18:21-28 / Mt 5:20-26

Saturday:

Dt 26:16-19 / Mt 5:43-48

Next Sunday: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Rom 8:31b-34 / Mk 9:2-10

What is the significance of Jesus spending 40
days and nights of solitude, prayer and fasting in
the Judean wilderness? In the Old Testament 40
days was often seen as a significant period of testing and preparation for entering into a covenant relationship with God. In the days
of Noah, God judged the earth and destroyed its inhabitants in a
great flood because of their idolatry and total rejection of God. Noah
and his family were spared because they obeyed God and took
refuge in the ark for 40 days. When the flood subsided God made a
covenant with Noah and promised that he would not destroy the
human race again. Jesus came to fulfill that promise.
Forty days of retreat to seek the face of God
When God freed the Israelites from slavery in Egypt he brought
them into the wilderness of Sinai. Moses went to the mountain of
the Lord at Sinai and remained there in prayer and fasting for 40
days. At the conclusion of this 40 day encounter God made a
covenant with Moses and the people. After the prophet Elijah had
confronted the sin of idolatry (the worship of false gods) in the land
of Israel and destroyed the 400 priests of Baal, he fled into the
wilderness and journeyed for 40 days to the mountain of God at
Sinai. There God spoke with Elijah and commissioned him to pass
on the work of restoring the worship of the one true God in the land.
After Jesus was anointed by the Spirit in the waters of the Jordan
River, he journeyed to the wilderness of Judea for 40 days to prepare himself for the mission which the Father sent him to accomplish - to offer up his life as the perfect atoning sacrifice for our sins.
Through the shedding of his blood on the cross he won for us a new
and everlasting covenant which fulfilled and surpassed all the
previous covenants which God had made with his people.
God's Word and Spirit sustains those who seek God's will
Matthew, Mark, and Luke tell us in their Gospel accounts that Jesus
was led by the Holy Spirit into the wilderness. Mark states it most
emphatically: "The Spirit immediately drove him out into the wilderness". Why was Jesus compelled to seek solitude for such a
lengthy period? Was it simply a test to prepare him for his ministry?
Or did Satan want to lure him into a trap? The word tempt in English
usually means to entice to sin or wrong-doing. The scriptural word
here also means test in the sense of proving and purifying someone
to see if there are ready for the task at hand. We test pilots to see
that they are fit to fly. Likewise God tests his servants to see if they
are fit to be used by him.
God tested Abraham to prove his faith. The Israelites were sorely
tested in Egypt before God delivered them from their enemies.
Jesus was no exception to this testing. Satan, in turn, did his best to
entice Jesus to chose his own will over the will of his Father in
heaven. Despite his weakened condition, due to fatigue and lack of
food for 40 days, Jesus steadfastly rejected Satan's subtle and not
so subtle temptations. Where did Jesus find his strength to survive
the desert's harsh conditions and the tempter's seduction? He fed
on his Father's word and found strength in doing his will. Satan will
surely tempt us and will try his best to get us to choose our will over
God's will. If he can't make us renounce our faith or sin mortally, he
will then try to get us to make choices that will lead us, little by little,
away from what God wants for us.
As soon as John the Baptist had finished his ministry, Jesus began
his in Galilee, his home district. John's enemies had sought to
silence him, but the Gospel cannot be silenced. Jesus proclaimed
that the time of restoration proclaimed by the prophets was now
being fulfilled in his very person and that the kingdom of God was at
hand. What is the kingdom of God? The word "kingdom" means
something more than a territory or an area of land. It literally means
"sovereignty" or "reign" and the power to "rule" and exercise authority. The prophets announced that God would establish a kingdom

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.

not just for one nation or people but for the whole world. God sent
us his Son, the Lord Jesus Christ, not to establish an earthly kingdom but to bring us into his heavenly kingdom - a kingdom ruled by
justice, truth, peace, and holiness. The kingdom of God is the
central theme of Jesus' mission. It's the core of his Gospel message.
Two conditions for the kingdom - repent and believe
How do we enter the kingdom of God? In announcing the good
news of the Gospel Jesus gave two explicit things each of us must
do in order to receive the kingdom of God: repent and believe. Repent means to turn away from sin and wrong-doing in order
to follow God's way of love, truth, and moral goodness. When we
submit to God's rule in our lives and believe in the Gospel message
the Lord Jesus gives us the grace and power to live a new way of
life as citizens of his kingdom. He gives us grace to renounce the
kingdom of darkness ruled by pride, sin, and Satan, the father of
lies and the ruler of this present world (John 12:31). Repentance is
the first step to surrendering my will and my life to God.
Repentance means to change - to change my way of thinking, my
attitude, my disposition, and the way I choose to live my life - so
that the Lord Jesus can be the Master and Ruler of my heart, mind,
and will. Whatever stands in the way of God's will and plan for my
life must be surrendered to him - my sinful pride, my rebellious
attitude, and stubborn will to do as I please rather than as God
pleases. If I am only sorry for the consequences of my own sinful
ways, I will very likely keep repeating the same sins that control my
thoughts and actions. True repentance requires a contrite heart and
true sorrow for sin and a firm resolution to avoid the near occasion
of sin. The Lord Jesus gives us the grace to see sin for what it really
is - a rejection of his love, truth, and wisdom for our lives and a
refusal to do what he says is right and good for us. His grace brings
pardon and freedom from guilt, and breaks the power of bondage to
sin in our lives through the strength and help of the Holy Spirit who
dwells within us. If we yield to the Holy Spirit and not to our sinful
inclinations, we will find the strength and help we need to turn away
from all wrong-doing and whatever else might keep us from living in
his truth and love.
To believe is to take Jesus at his word and to recognize that God
loved us so much that he sent his only begotten Son to free us from
bondage to sin and harmful desires. God made the supreme sacrifice of his Son on the cross to bring us back to a relationship of
peace, friendship, and unity with our Father in heaven. He
is our Father and he wants us to live in joy and freedom as
his beloved sons and daughters. God loved us first and he invites
us in love to surrender our lives to him. Do you believe in the Gospel - the good news of Jesus Christ - and in the power of the Holy
Spirit who transforms each one of us into the likeness of Christ?
Lord Jesus, your word is life, joy, wisdom, and strength for me. Fill
me with your Holy Spirit that I may have the strength and courage
to embrace your will in all things and to renounce whatever is
contrary to your will for me.
_____________________________________________________________________

Stations Of The Cross
F RIDAY - 3:00 PM -E NGLISH

_____________________________________________________________________

Our Lenten Project
Our goal: We help children living in an orphanage in Katowice, Poland.
We want to help educate the youth and parishioners about the poverty and
devastation that plagues these orphans.
If you would like to join us in this effort, please: Take a paper cup from
the back of the church, and place it in your cars or homes during your
Lenten journey. Consider putting your spare change into the cup every
day. As the cups get full, we ask you to bring them back with coins and put
them into the house located in the back of the church. If someone wants to
write a check Parish with a clear note „orphanage”.

Sakramenty

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii Świętej 23 maja 2021
BIERZMOWANIE: Młodzież otrzzma sakrament bierzmowania 13 czerwca 2021

Katecheza trwa 2 lata dla młodzieży od 14 roku życia.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy
przed planowaną datą 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

St. Margaret of Scotland Parish Community
Drodzy Parafianie
W minioną środę rozpoczęliśmy Wielki Post. Po raz kolejny
przeżywamy ten czas w nadzwyczajnej sytuacji pandemii oraz ograniczeń sanitarnych,
które – choć trudne – są wyrazem odpowiedzialnej troski o zdrowie i życie nas wszystkich.
Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy – Świąt
zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym
życiu.
To, jak głęboko przeżyjemy nadchodzące Święta Wielkanocne, zależy m.in. od dyspozycji
naszego serca i właściwego przygotowania się na nie w czasie Wielkiego Postu. W tym
roku w pogłębieniu przeżywania Wielkiego Postu wielką pomocą będą dla nas wszystkich,
Rekolekcje Wielkopostne ‘ które w dniach 17-21 marca przeprowadzi ks. Dr. Mieczysław
Przepióra, wielki znawca nauki Ojców Pustyni oraz Ojców Kościoła, proboszcz amerykańskiej parafii w Amarillo, TX.
Zachęcam Was wszystkich, Drodzy Parafianie do jak najobfitszego czerpania z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw
Drogi Krzyżowej (piątki 7:00PM) oraz Gorzkich Żali, które w tym roku będą sprawowane
podczas Wystawienie Najświętszego Sakramentu na zakończenie Mszy Świętej o godz.
9:45.
Niech trudny czas – jaki przeżywamy już od ponad roku – nie osłabi naszej gorliwości, ale
stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana.
Wasz duszpasterz
Ks. Andrzej Galant, SChr
___________________________________
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021
„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)
Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości
Drodzy bracia i siostry,
zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby
wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.
Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych,
pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i
to śmierci krzyżowej” . W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy
„żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas
w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego
Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha
Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska
droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia,
postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.
Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu, są warunkami i
znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty
miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa)
pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.
1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i
przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.
W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie
oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje
nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest
przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na
wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest
sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą –
wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia.
Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w
prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas,
jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i
„gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany
post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu –
miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym
sobą”.
Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu
„zamieszkiwania” z nami. Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co
ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr
konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas
ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” : Syna Bożego, Zbawiciela.
2. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż.
Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy
mówi On, iż może ofiarować jej „żywą wodę”. Na początku myśli ona naturalnie o zwykłej
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wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowiedzi swojej
męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję
z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża.
Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca.
W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się
kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego
Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga,
który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle.
Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie
się z Bogiem”. Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym
centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia:
otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia
troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże
przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc
braterstwa.
W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią,
gardzą”. Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech,
aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” .
W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne
światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego
istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy i spotkać w ukryciu Ojca czułości.
Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie
jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym”. Oznacza, że
mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg
wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od
[nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest”.
3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.
Miłość cieszy się, widząc, kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w
udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem
serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego
dzielenia się i komunii.
„Zaczynając od «miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do
której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym dynamizmem,
może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich” .
Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych
środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli
jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak
było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi ;
oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom .
Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.
Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności
jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię
wykupiłem” , ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni
poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.
„Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi do
pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są uznani i docenieni w ich niezmiernej
godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem prawdziwie włączeni
w społeczeństwo”.
Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się
naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią
do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem
Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.
Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła,
wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech
towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy
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GORZKIE ŻALE - Niedziela po Mszy Świętej o 9:45

