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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  - 11:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –11:00PM 

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  - 11:00 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 –11:00 PM 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

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

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

SATURDAY, 06.19.21                                           

10:00AM  ++ z rodziny Cupryś  

5:00PM  -_____________________  

SUNDAZ, 06.20.21  

8:00AM  - For God’s blessing for Fr. Darek Śmiałek 

 9:45AM  - O Boże błogosławieństwo dla diakona 

Pawła Krzak 

12:00PM  - Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę 

ślubu 

TUESDAY, 06.22.21  

8:00 AM  - ________________________  

WEDNESDAY, 06.23.21   

7:30 PM  + Wanda Podolska  

THURSDAY, 06.24.21  

8:00AM   - ________________________   

FRIDAY, 06.25.26                                  

7:30 PM  + Krzysztof Birek   

SATURDAY, 06.26.21                                           

10:00AM  - o łaskę uzdrowienia dla  

Ks. Mirosława Stępień  

5:00PM  -_____________________  

SUNDAY, 06.27.21  

8:00AM  - For God’s blessing for Fr. Andrzej Galant Jr.  

 9:45AM  - O Boże błogosławieństwo dla  

diakona Pawła Krzak 

12:00PM  - Dziękczynno błagalna  

w 25 rocznicę ślubu 

______________________  
 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF JUNE 20 

Sunday:   Jb 38:1, 8-11 / 2 Cor 5:14-17 

   Mk 4:35-41 

Monday:  Gn 12:1-9 / Mt 7:1-5 

Tuesday:  Gn 13:2, 5-18 / Mt 7:6, 12-14 

Wednesday: Gn 15:1-12, 17-18 / Mt 7:15-20 

Thursday:  Is 49:1-6 / Acts 13:22-26 

   Lk 1:57-66, 80 

Friday:  Gn 17:1, 9-10, 15-22 / Mt 8:1-4 

Saturday:  Gn 18:1-15 / Mt 8:5-17 

Next Sunday: Wis 1:13-15; 2:23-24 /  

   2 Cor 8:7, 9, 13-15 / Mk 5:21-43  

  Why Are You Afraid? 

How can we fight fear with faith? Jesus' 

sleeping presence on the storm-tossed 

sea reveals the sleeping faith of his 

disciples. They feared for their lives 

even though their Lord and Master was 

with them in the boat. They were asleep to Christ while he 

was present to them in their hour of need. The Lord Jesus 

is ever present to us. And in our time of testing he asks 

the same question: Why are you afraid? Have you no 

faith? Do you recognize the Lord's presence with you, 

especially when you meet the storms of adversity, sorrow, 

and temptation? Whenever we encounter trouble, the 

Lord is there with the same reassuring message: "It is I, 

do not be afraid." 

Faith must be nourished with the Word of God 

What are the characteristics of faith and how can we grow 

in it? Faith is an entirely free gift that God makes to us. 

Believing is only possible by grace and the help of the 

Holy Spirit, who moves the heart and who opens the eyes 

of the mind to understand and accept the truth which God 

has revealed to us. Faith enables us to relate to God 

rightly and confidently, with trust and reliance, by believ-

ing and adhering to his word, because he is utterly relia-

ble and trustworthy. If we want to live, grow, and perse-

vere in faith, then it must be nourished with the word of 

God. 

Christ's love and truth strengthen us in faith and trust 

Fear does not need to cripple us from taking right action 

or rob us of our trust and reliance on God. Courage work-

ing with faith enables us to embrace God's word of truth 

and love with confidence and to act on it with firm hope in 

God's promises. The love of God strengthens us in our 

faith and trust in him and enables us to act with justice 

and kindness towards our neighbor even in the face of 

opposition or harm. Do you allow the love of Christ to rule 

in your heart and mind, and to move your will to choose 

what is good in accordance with his will? 

Lord Jesus, increase my faith in your redeeming love and 

power that I may always recognize your abiding presence 

with me. And give me courage to do your will in all circum-

stances. 

 Quote from the Early Church Fathers:  

"When you have to listen to abuse, that means you are 

being buffeted by the wind. When your anger is roused, 
you are being tossed by the waves. So when the winds 
blow and the waves mount high, the boat is in danger, 
your heart is imperiled, your heart is taking a battering. On 
hearing yourself insulted, you long to retaliate; but the joy 
of revenge brings with it another kind of misfortune - ship-
wreck. Why is this? Because Christ is asleep in you. What 
do I mean? I mean you have forgotten his presence. 
Rouse him, then; remember him, let him keep watch 
within you, pay heed to him... A temptation arises: it is the 
wind. It disturbs you: it is the surging of the sea. This is 
the moment to awaken Christ and let him remind you of 
those words: 'Who can this be? Even the winds and the 

sea obey him."  (St. Augustine of Hippo, 354-430 A.D.) 
 ______________________  

 BLESSED FATHER’S DAY 

The role of a father in one's life is a 

sacred and holy position. Be it by birth 

or by taking on the responsibility, the 

fathers and father figures in our lives deserve our admira-

tion and our prayers. Let us join together in thanking God 

for these noble men and blessing them as we draw near 

to such a special holiday. 

Prayer for a Father's Health 

God, our Father, 

We pray today for the health and well-being of our fathers 

and father figures. We know that life on this side of heav-

en is quite fragile in truth, but we also know that You have 

precise and perfect timing set out for each day of our lives 

(Psalm 139:16). Please grant the men that hold such 

important roles in our lives good health. May their bodies 

be strong, and may their spiritual hearts grow even 

stronger with each passing day as they grow closer to 

You. Please bless them with long and vivacious years, full 

of beautiful memories. In Jesus' Name, Amen  

Prayer for Wisdom 

God, our Father, 

Please bless fathers with wisdom and discernment. 

In Proverbs 3:13-18, that wisdom is a gift far greater than 

gold, and we pray such a gift would be given to the fa-

thers in our lives. Help them to grow in learning to know, 

understand, and discern Your voice and urgings. Assist 

them in the decisions they make that affect not only their 

lives but the lives of those around them. Mature them 

in faith in order that they may encourage those around 

them to trust and come to know You more richly. 

 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. 
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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. 

https://www.crosswalk.com/faith/prayer/
https://www.biblestudytools.com/psalms/139-16.html
https://www.biblestudytools.com/proverbs/passage/?q=proverbs+3:13-18
https://www.crosswalk.com/faith/


MASKOTA CZY STERNIK? 
 

Bóg nie obiecuje nam życia bez burz, ale obiecuje nam, 

że w naszych burzach zawsze będzie z nami. Burza, 

która zdarzyła się uczniom na jeziorze, pozwoliła im jesz-

cze głębiej odkryć tajemnicę Jezusa. Kim właściwie On 

jest? Nic tak nie pomaga nam odkryć obecności i mocy Jezusa, jak sytua-

cje krytyczne. Z jednej strony przeżywamy wtedy wielką trwogę, z drugiej – 

nigdy nie czujemy się tak blisko Boga. 

Nasze modlitwy w czasie spokoju przypominają odkurzanie starych mebli 

piórkową miotełką. Ale gdy na horyzoncie pojawi się czarna chmura nie-

bezpieczeństwa, modlitwa zamienia się w wyważanie drzwi do nieba. Jeśli 

więc zdarzają ci się nieustannie kłopoty, burze życiowe, fale wściekłości 

ludzi, z którymi pracujesz albo żyjesz, wichry niszczące całą nadzieję, jaką 

skrupulatnie wznosiłeś latami, to być może dlatego, że zaniedbałeś to, co 

istotne: modlitwę! Może stała się ona tak usypiająca, że nawet samego 

Jezusa zepchnęła w kąt, w „wezgłowie” łodzi. Bóg „zasypia”, kiedy nasze 

modlitwy usypiają nawet nas i już nie chce nam się podnieść z łóżka. Czy 

rozmawiałbyś z kimś najważniejszym z ludzi, przyjmując go w łóżku? Czy 

jest kulturalnie zasnąć w fotelu w czasie rozmowy z gościem, którego po-

częstowałeś kawą w czasie odwiedzin? Wzburzona woda, ogień błyskawic 

i gwałtowny wicher były to trzy plagi, które spadały na ludzkość, kiedy od-

wracała się od Boga. Pokolenie Noego zostało zalane wodą, ogniem z 

nieba zostało ukarane pokolenie Sodomy, a wichrami zostało rozrzucone 

po świecie pokolenie wieży Babel. Mądrość rabinów widziała w tym trzech 

wysłanników Bożego ostrzeżenia za lekceważenie miłości do Stwórcy. 

Lekcja, którą otrzymali uczniowie, zdarzyła się chyba po to, by odkryli na 

nowo Jezusa. Ospałość w życiu duchowym to wielkie niebezpieczeństwo 

dla ludzkiego istnienia. Jezus był u wezgłowia. W greckim tekście to miej-

sce zostało nazwane PRYMNA, czyli rufa, miejsce sternika. PRYMNETES 

to sternik lub kierownik, a także władca. Jezus był w miejscu, w którym 

steruje się wszystkim, ale uczniowie pozwolili Mu zasnąć. To wyraża naszą 

ospałą uwagę, duchową ospałość. 

Myślę o naszym świecie, na którym zdarzyły się już wielkie tsunami, pożary 

ogromnych wież na Manhattanie, huragany niszczące wybrzeża. Ilu z nas 

obudzi się ku prawdziwemu przebudzeniu duchowemu po tych znakach? 

Tylko Bóg może uspokoić żywioły, a my ciągle uważamy, że sami sobie 

poradzimy z żeglugą przez ten świat. Brak wiary sprowadza nadmiar trwoż-

liwego lęku. 

Pomyśl o swoich burzach życiowych. Co powiedziały ci o miejscu, które 

wyznaczyłeś w łódce swojego życia Jezusowi? Gdzie jest Bóg w twoim 

planie dnia, skoro żyjesz w lęku i raz po raz zdarzają ci się niszczące 

wszystko burze? Może mówisz: gdzie jest Bóg, skoro mi się to zdarza? 

Jeśli chcesz, żeby wszystko się uspokoiło na zewnątrz i wewnątrz ciebie, to 

przebudź swoje sumienie i zawołaj do Jezusa! Umieść Go znowu w cen-

trum swojej uwagi, intronizuj Go i ogłoś go w swojej duszy jako Króla! Jeśli 

zaś dalej będzie On tylko „maskotką” twojego życia duchowego, staniesz 

się pastwą sił, które swoją potęgą cię przerastają i nie poradzisz sobie z 

nimi. 

  

Drodzy Ojcowie, na dzień Waszego święta obok 

modlitwy oraz życzeń z okazji Waszego święta za-

praszam Was do zatrzymaniu się i refleksji nad ta-

jemnić i wielkością Waszego ojcowskiego powołania.  

Ojcostwo w Objawieniu według nauczania św. Jana Pawła II 

Wyjątkowa relacja Jezusa z Ojcem opiera się na miłości, którą Bóg uro-

czyście wyznał swemu Synowi podczas chrztu w Jordanie i w akcie prze-

mienienia na górze Tabor. Chrystus w dialogu z Ojcem odpowiada na nią 

czułym słowem Abba, które możemy oddać jako Tato, Tatusiu, Drogi Ojcze. 

Tym wyrażeniem Pan Jezus ujawnia również najgłębszy szacunek wobec 

Ojca, pełną pokoju i wzajemnego zrozumienia więź oraz całkowite i dobro-

wolne oddanie siebie do ojcowskiej dyspozycji w dziele zbawienia. 

Św. Jan Paweł II o ojcostwie ludzkim 

Bezsprzecznie ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju osobowości dziecka, 

pozwalając mu odkryć jego tożsamość płciową, poczucie własnej wartości, 

a poprzez stawiane wymagania i wyznaczane obowiązki daje mu możliwość 

usamodzielnienia się w życiu. 

Współcześnie istnieje zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić 

swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeń-

stwo z autorytetem. 

A wy, ojcowie, czy umiecie modlić się z waszymi dziećmi, z całą wspólnotą 

domową, przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przykład — prawego 

myślenia i działania — poparty wspólną modlitwą jest lekcją życia. 

Ojcostwo a patriotyzm 

Ojcostwo silnie wiąże się z postawą patriotyzmu. Dziś więc patriotyzm to 

troska o rodzinę opartą na silnym fundamencie miłości mężczyzny i kobiety. 

Przyjęcie daru życia, jak i obowiązek wychowania dziecka, spoczywają 

zarówno na kobiecie, jak i mężczyźnie. Z jednej strony ojciec nie może być 

tu wykluczany, z drugiej zaś – sam nie może zwalniać się z tej odpowie-

dzialności. 

Problemy i wyzwania współczesnych ojców 

Dzisiaj, niestety, jesteśmy wielokrotnie świadkami kryzysu tożsamości ojca. 

Wiąże się on często z kryzysem męskości. Przejawia się przede wszystkim 

w niedojrzałości duchowej i emocjonalnej, w niezaradności oraz w braku 

pewności siebie. 

Niebezpieczna jest też postawa swobodnego używania życia oraz lęk przed 

zawieraniem trwałych związków i podejmowaniem decyzji na całe życie. 

Bolesne konsekwencje dla żony i dzieci rodzi sytuacja, gdy ojciec niejedno-

krotnie bardziej utożsamiają się z wykonywanym zawodem lub firmą niż 

własną rodziną. 

Nieobecność ojca powoduje zachwianie równowagi psychicznej i moralnej 

oraz znaczne trudności w stosunkach rodzinnych. 

Wyrażam wdzięczność wszystkim ojcom, którzy gorliwie realizują trud wy-

chowania swych dzieci, objawiając im tym samym Ojcostwo Boga. Jesteście 

przykładem i inspiracją dla tych, którzy poszukują wzorów do naśladowania. 

Zachęcam, aby mężczyźni poprzez pielęgnowanie synowskiej relacji do 

Boga dojrzewali do roli męża i ojca w rodzinie oraz w tym powołaniu nieu-

stannie się doskonalili. 
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