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The Mass Intentions
SATURDAY, 07.17.21
10:00AM - o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Małgorzaty i Zygmunta Baran
5:00PM - For God’s blessing for and good health
for Simicich family
S UNDAY , 07.18.21
8:00AM - For God’s blessing
for Cecilia and Dariusz Baran
9:45AM - Dziękczynno-błagalna w 25 rocznicę
ślubu Agnieszki i Darka Oleksy
12:00PM + Stefan Mróz
TUESDAY, 07.20.21
8:00 AM

-_____________________

WEDNESDAY, 07.21.21

St. Margaret of Scotland Parish Community
Come Away and Rest a While
What does the image of a shepherd tell
us about God's care for us? Shepherding was one of the oldest of callings in
Israel, even before farming, since the
Chosen People had traveled from place
to place, living in tents, and driving their flocks from
one pasture to another. Looking after sheep was no
easy calling. It required great skill and courage. Herds
were often quite large, thousands or even ten thousands of sheep. The flocks spent a good part of the
year in the open country. Watching over them required
a great deal of attention and care.
Stray sheep must be brought back lest they die

8:00AM - For God’s blessing for Anna Galant

Sheep who strayed from the flock had to be sought out
and brought back by the shepherd. Since hyenas,
jackals, wolves, and even bear were common and fed
on sheep, the shepherds often had to do battle with
these wild and dangerous beasts. A shepherd literally
had to put his life on the line in defending his sheep.
Shepherds took turns watching the sheep at night to
ward off any attackers. The sheep and their shepherds
continually lived together. Their life was so intimately
bound together that individual sheep, even when
mixed with other flocks, could recognize the voice of
their own shepherd and would come immediately when
called by name.

9:45AM - o Boże błogosławieństwo i zdrowie

God himself leads us like a good shepherd

dla Lucyny

The Old Testament often spoke of God as shepherd of
his people, Israel. The Lord is my shepherd, I shall not
want (Psalm 23:1). Give ear, O Shepherd of Israel, you
who lead Joseph like a flock! (Psalm 80:1) We are his
people, and the sheep of his pasture (Psalm 100:3).
The Messiah is also pictured as the shepherd of God's
people: He will feed his flock like a shepherd, he will
gather the lambs in his arms (Isaiah 40:11).

7:30 PM -_____________________
THURSDAY, 07.22.21
8:00AM - For God’s blessing for our pastor
Andrzej Galant on his birthday anniversary
FRIDAY, 07.23.26
7:30 PM -_____________________
SATURDAY, 07.24.21
10:00AM - Dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu
50 - Andrzeja i Ewy Pawluśkiewicz
20 - Bartka i Ani Pawluśkiewicz

5:00PM

-_____________________

S UNDAY , 07.25.21

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Ethan z okazji urodzin
______________________

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF JULY 18
Sunday:
Monday:

Jer 23:1-6 / Eph 2:13-18
Mk 6:30-34
Ex 14:5-18 / Mt 12:38-42

Tuesday:

Ex 14:21—15:1 / Mt 12:46-50

Wednesday:

Ex 16:1-5, 9-15 / Mt 13:1-9

Thursday:

2 Cor 5:14-17 / Jn 20:1-2, 11-18

Friday:

Ex 20:1-17 / Mt 13:18-23

Saturday:

Ex 24:3-8 / Mt 13:24-30

Next Sunday: 2 Kgs 4:42-44 / Eph 4:1-6

Jesus told his disciples that he was the Good Shepherd who was willing to lay down his life for his sheep
(Matthew 18:12, Luke 15:4, John 10). When he saw
the multitude of people in need of protection and care,
he was moved to respond with compassionate con-

cern. His love was a personal love for each and every
person who came to him in need.
Jesus is the Shepherd and Guardian of our souls
Peter the apostle called Jesus the Shepherd and
Guardian of our souls (1 Peter 2:25). Do you know the
peace and security of a life freely submitted to Jesus,
the Good Shepherd? In the person of the Lord Jesus
we see the unceasing vigilance and patience of God's
love. In our battle against sin and evil, Jesus is ever
ready to give us help, strength, and refuge. Do you
trust in his grace and help at all times?
Lord Jesus, you guard and protect us from all evil.
Help me to stand firm in your word and to trust in your
help in all circumstances. May I always find rest and
refuge in the shelter of your presence.
Daily Quote from the Early Church Fathers:
"The pastures that this good shepherd has prepared
for you, in which he has settled you for you to take
your fill, are not various kinds of grasses and green
things, among which some are sweet to the taste,
some extremely bitter, which as the seasons succeed
one another are sometimes there and sometimes not.
Your pastures are the words of God and his commandments, and they have all been sown as sweet grasses.
These pastures had been tasted by that man who said
to God, 'How sweet are your words to my palate, more
so than honey and the honeycomb in my mouth!' (St.
Augustine of Hippo, 354-430 A.D.
______________________

SEVEN WAYS
TO FIND JOY EACH DAY

1. Begin each day by thanking God for all the
good things in your life.
2. Give God all of your fears and worries.
3. Do something nice for someone.
4. Let go of anger and resentments that drag down your
spirit.
5. Show family members and friends how much you appreciate them.
6. Get rid of material possessions that are not essential to
your daily life.
7. End each day by thanking God for all the good things in
your life.

Jn 6:1-15

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.

Sakramenty
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
I KOMUNIA:
Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które
w 2023 roku ukończą 9 lat lub starsze
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.

St. Margaret of Scotland Parish Community
L ITO ŚCI !
Jan Paweł II powiedział kiedyś, że ka- płan nie ma wakacji. Czy
można mieć urlop od ratowania ludzkich dusz? Od pustki, spustoszenia, zagubienia, lęku, bezsensu życia, rozpaczy, oczekiwania
nieszczęścia i wreszcie samopotępiania się?... Od tego wszystkiego ratuje człowieka pasterz serc, Jezus Chrystus.
Jezus lituje się. Jego spojrzenie jest przede wszystkim pełne miłosierdzia dla
człowieka. Ciężko mi się czyta słowa Jeremiasza zapowiadające sąd nad pasterzami, którzy rozpraszają trzodę oraz prowadzą do zguby. Dla swej samotności
rozpędzają tych, którzy szukają Bożego zmiłowania. Widzę wtedy wiele moich
win popełnionych w przeszłości. Co bowiem może uratować zagubionych ludzi,
spustoszonych w sercu, odpędzanych i niepotrzebnych nikomu? Pasterzowanie,
obecność i obdarowywanie miłością Boga. Sycenie się Jego słowami, potwierdzanie przebaczaniem win, leczenie ran modlitwą.
Z drugiej strony cóż bardziej jest poszukiwane na tym świecie, jeśli nie miłosierdzie Boga? Tysiące ludzi zapewne obserwowało łódź Jezusa i Apostołów, a
potem zebrało się na brzegu, przy którym łódź się zatrzymała. W tej migracji tak
wyraźnie dostrzegamy to, co w sobie ukrywamy: potrzebę miłosierdzia nad nami.
Jezus zlitował się! Może nawet to, że na świecie jest tak wiele zła, świadczy o
miłosierdziu Boga? On nie chce od razu okazywać swej sprawiedliwości. Jest
cierpliwy i oczekujący! Zawsze mnie to jednak głęboko poruszało, gdy czytałem
fragment o tym, że Jezus, przyglądając się tym ludziom, nie zdobył się na podziw, na radość, na żadne inne uczucie, tylko na litość. Jak ci ludzie musieli
wyglądać, skoro tylko litość wzbudzali w Jezusie?
Jak wyglądają dzisiaj ludzie, gdy na nich patrzy Jezus? Bóg obdarza najpierw
tym, czego człowiekowi najbardziej brakuje. Obdarza miłosierdziem i litością, gdy
los jest niemiłosierny i bezlitosny, i gdy sami dla siebie takimi jesteśmy. Pomyśl
więc, czy nie jesteś dla siebie zbyt okrutny, zbyt wymagający, zbyt niemiłosierny,
przesadnie sprawiedliwy? Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za
zbyt mądrego! Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę? (Koh 7,16). Przesadnie sprawiedliwy, to znaczy okrutnie bezwzględny. Najbardziej jesteśmy
godni politowania wtedy, gdy stajemy się bezlitośni dla siebie. Ukrywa się w tym
zapewne pokusa wszechmocy, uzurpująca sobie władzę, by totalnie kontrolować
swoje życie, zamiast je powierzać Bogu. Chcemy sami o sobie decydować i mieć
nad sobą i innymi kontrolę. Odrzucamy w ten sposób odpowiedzialność za słabości i upadki, objawiając złość i gniew na siebie. Myślimy też o sobie źle i uczymy
się tylko zło w sobie dostrzegać, za wszystko się obwiniając. Taka postawa rodzi
nienawiść do siebie i w sumie jest pychą, która nie może się pogodzić z tym, że
człowiek jest słaby. Zbyt krytycznie i zbyt bezwzględnie się oceniamy, bo mamy
zbyt wyidealizowany obraz siebie. Dążymy do wydumanych ideałów, zapominając, że bez Boga nic nie możemy uczynić nawet dla siebie, nie mówiąc już o
innych. Kiedy jesteśmy zbyt przywiązani do swego ideału, nienawidzimy prawdy i
skrzętnie ją skrywamy, zdradzając się tylko ciągłym niezadowoleniem z siebie.
Nie ma nic tak budzącego politowanie jak ludzka duma. Jak wyglądam ja i ty, gdy
na nas patrzy Jezus?
______________________

JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ (dokończenie)
Jezus do duszy: Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, mów z
zamkniętymi oczyma duszy: "Jezu, Ty się tym zajmij". Oderwij się
od siebie, bo twój umysł jest napięty... trudno dostrzec ci zło i zaufać Mi odrywając się od siebie. Postępuj tak w każdej trudności; róbcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie efekty i ciche cuda. Przysięgam wam na Moją miłość.
I Ja się tym zajmę, zapewniam was.
Módl się za każdym razem z tą gotowością oddania się, uzyskasz tak wielki
pokój i owoce także wówczas, kiedy udzielę ci łaski złożenia ofiary ze swojego
życia jako zadośćuczynienie i w imię miłości, co poniesie za sobą cierpienie.
Wydaje ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz całą duszą: "Jezu, Ty się
tym zajmij". Nie bój się, zajmę się i będziesz błogosławił Moje imię w uniżeniu.
Tysiąc modlitw nie jest wart tyle co ten jeden akt oddania się: zapamiętaj to dobrze. Nie ma bardziej skutecznej nowenny niż ta: "O Jezu, oddaję Ci się, Ty się
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tym zajmij!". nie same zaczynają się mieszać, utrudniając swoimi pomysłami im
pracę.
Zamknij oczy i daj się ponieść prądowi mojej łaski. Zamknij oczy i nie myśl o
bieżących sprawach, odwróć wzrok od przyszłości jak od pokusy; odpocznij we
Mnie, ufając w Moją dobroć, a zapewniam cię na Moją miłość, że kiedy zwrócisz
się do Mnie z tą dyspozycją: "Ty się tym zajmij", oddam się tej sprawie całkowicie, pocieszę cię, wyzwolę i poprowadzę. I kiedy będę musiał poprowadzić cię
inną drogą niż tą, którą zaplanowałeś, będę ci przewodnikiem, wezmę na ramiona, przeprowadzę cię, jak matka uśpione niemowlę na rękach, na drugi brzeg. To
twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za wszelką cenę
zająć się tym, co cię trapi, wprowadza zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ileż mogę zdziałać, zarówno w sprawach duchowych, jak i materialnych, kiedy dusza zwróci się do Mnie, spojrzy na Mnie mówiąc Mi: "Ty się tym
zajmij", zamknie oczy i odpocznie. (ks. Dolindo Ruotolo)
______________________

22 LIPCA - ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY
Nazwana przez św. Tomasza z Akwinu „apostołką apostołów”, przez
św. Grzegorza Wielkiego „świadkiem Bożego Miłosierdzia”, miłująca Pana i tak
bardzo przez Niego umiłowana – św. Maria Magdalena. Jest wzorem i patronem posługi kobiet w Kościele.
Apostołka na prośbę Jezusa
Kim była ta kobieta? Dlaczego dziś może być wzorem? Spróbujmy pokrótce
odpowiedzieć na te pytania. Maria Magdalena utożsamiana jest z nierządnicą,
która spotkała Jezusa i zerwała z dotychczasowym stylem życia. Św. Grzegorz
Wielki jako pierwszy miał utożsamić Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, która
w czasie uczty u Szymona łzami umywała Jezusowi nogi. Uznawano też, że
Maria Magdalena to siostra Łazarza, która w Ewangelii Janowej namaściła nogi
Jezusa wonnymi olejkami (11,2). Jej postać obrosła legendą. Teksty biblijne
jasno wskazują, że była ona świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Św. Łukasz
pisze, że była w gronie kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w Jego wędrówkach po Galilei (por. Łk 8, 2-3). Tekst ten nie wskazuje na to, by w grupie kobiet
były jawnogrzesznice. Były kobiety, które Jezus uwolnił od słabości i od złych
duchów. O niej samej czytamy, że Jezus wypędził z niej siedem duchów (por.
Mt 6, 9: Łk 8,2). Nie mamy jednak żadnej pewności, że była jawnogrzesznicą,
ale wiemy, że była świadkiem zmartwychwstania Jezusa. I co więcej to ona –
na prośbę samego Jezusa – udała się do apostołów, by im oznajmić, że Jezus
zmartwychwstał. Później oni stali się głosicielami tej prawdy. Słusznie więc
została nazwana „apostołką apostołów”.
Miłująca kobieta, gorliwa głosicielka i świadek miłosierdzia
Dlaczego może być dla nas wzorem? Odpowiadając na to pytanie przytoczmy
fragment dekretu podnoszącego liturgiczny obchód wspomnienia św. Marii
Magdaleny do rangi święta. Czytamy w nim: „W naszych czasach, gdy Kościół
wezwany jest aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad
nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje
się rzeczą słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana”. Wyłaniają nam się trzy ważne elementy:
- godność kobiety – Jezus podczas swojej działalności nigdy nie odrzucał kobiet, nie odwracał się od nich. Wręcz przeciwnie pozwalał im zbliżać się do
siebie. On najlepiej zna godność każdego człowieka, a więc także każdej kobiety. I właśnie tego uczył swoich apostołów i tego uczy dziś nas. Kościół także
dostrzega godność kobiet i ceni ich wkład w swoje życie. Stawiając na za wzór
św. Marię Magdalenę w jej relacji do Mistrza, Kościół pragnie jeszcze bardziej
tę rolę kobiety podkreślić i zauważyć. Uczy nas ona zaangażowania w życie
Chrystusowego Kościoła.
- nowa ewangelizacja – jest ona głoszeniem kerygmatu, a więc prawdy o tym,
że Jezus dla mnie umarł i zmartwychwstał. Maria Magdalena była tą, która
pierwsza głosiła kerygmat i to samym apostołom. Niczego się nie bała, ale
odważnie przekazała słowa Pana. Jest więc dla nas wzorem głoszenia Ewangelii.
- wielkość misterium Bożego Miłosierdzia – Maria Magdalena doświadczyła
Bożego miłosierdzia. Uwolniona od złych duchów i słabości stała się uczennicą
Jezusa. Umiłowana przez Niego, miłowała do końca. Jest więc dla nas wzorem
otwarcia na Boże miłosierdzie, ale także wiernego trwania przy Panu.
Tak więc św. Maria Magdalena staje się wzorem i przykładem dla każdej kobiety w Kościele.

