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GIVE - AND YOU WILL HAVE TREASURE IN HEAVEN

SATURDAY, 10.09.21

10:00AM -_____________________
5:00PM

-_____________________

S UNDAY , 10.10.21
8:00AM -_____________________
9:45AM + Stanisława Sitarz
12:00PM—O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Michała Franczyk z okazji urodzin
TUESDAY, 10.12.21
8:00 AM

-_____________________

WEDNESDAY, 10.13.21
7:30 PM -_____________________
THURSDAY, 10.14.21
8:00AM -_____________________

7:30PM FRIDAY, 10.15.21
7:30 PM + Krzysztof Birek
SATURDAY, 10.16.21
10:00AM + Marian Ossowski (Msza Św. pogrzebowa)
5:00PM

-_____________________

S UNDAY , 10.17.21
8:00AM -_____________________
9:45AM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski w rodzinie Franczyk
12:00PM - W intencji dobroczyńców
DAILY READINGS FOR THE WEEK OF OCTOBER 10

Sunday:

St. Margaret of Scotland Parish Community

Wis 7:7-11 / Heb 4:12-13/
Mk 10:17-30

Monday:

Rom 1:1-7 / Lk 11:29-32

Tuesday:

Rom 1:16-25 / Lk 11:37-41

Wednesday:

Rom 2:1-11 / Lk 11:42-46

Thursday:

Rom 3:21-30 / Lk 11:47-54

Friday:

Rom 4:1-8 / Lk 12:1-7

Saturday:

Rom 4:13, 16-18 / Lk 12:8-12

Next Sunday: Is 53:10-11 / Heb 4:14-16
Mk 10:35-45 or 10:42-45

What gives hope and satisfaction to our desire
for happiness and security? A young man who
had the best the world could offer - wealth and
security - came to Jesus because he lacked one
thing. He wanted the kind of lasting peace and happiness
which money could not buy him. The answer he got, however, was not what he was looking for. He protested that he
kept all the commandments - but Jesus spoke to the trouble
in his heart. One thing kept him from giving himself wholeheartedly to God. While he lacked nothing in material goods,
he was nonetheless possessive of what he had. He placed
his hope and security in what he possessed. So when Jesus
challenged him to make God his one true possession and
treasure, he became sad.
Misplaced hope and treasure
Why did he go away from Jesus with great sorrow and sadness rather than with joy? His treasure and his hope for
happiness were misplaced. Jesus challenged the young man
because his heart was possessive. He was afraid to give to
others for fear that he would lose what he had gained. He
sought happiness and security in what he possessed rather
than in who he could love and serve and give himself in
undivided devotion.
The greatest joy possible
Why does Jesus tell his disciples to "sell all" for the treasure
of his kingdom? Treasure has a special connection to the
heart, the place of desire and longing, the place of will and
focus. The thing we most set our heart on is our highest
treasure. The Lord himself is the greatest treasure we can
have. Giving up everything else to have the Lord as our
treasure is not sorrowful, but the greatest joy. Selling all that
we have could mean many different things - letting go of
attachments, friendships, influences, jobs, entertainments,
styles of life - really anything that might stand in the way of
our loving God first and foremost in our lives and giving him
the best we can with our time, resources, gifts, and service.
The priceless treasure of God's kingdom
Those who are generous towards God and towards their
neighbor find that they cannot outmatch God in his generosity
towards us. God blesses us with the priceless treasures of
his kingdom - freedom from fear and the gripping power of
sin, selfishness and pride which block his love and grace in
our lives. Freedom from loneliness, isolation and rejection
which keep his children from living together in love, peace,
and unity. And freedom from hopelessness, despair, and
disillusionment which blind our vision of God's power to heal
every hurt, bind every wound, and remove every blemish
which mar the image of God within us. God offers us treasure
which money cannot buy. He alone can truly satisfy the
deepest longing and desires of our heart. Are you willing to
part with anything that might keep you from seeking true joy
with Jesus?
Why does Jesus issue such a strong warning to the rich (as
well as to the rest of us who desire to be rich)? Was he really
against wealth? We know that Jesus was not opposed to
wealth per se, nor was he opposed to the wealthy. He had

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.

many friends who were well-to-do, including some notorious
tax collectors! One even became an apostle! Jesus' warning
reiterated the teaching of the Old Testament wisdom: Better
is a poor man who walks in his integrity than a rich man who
is perverse in his ways. Do not wear yourself out to get rich;
be wise enough to desist.
Where do we find true security?
Jesus seems to say that it is nearly impossible for the rich to
live as citizens of God's kingdom. The camel was regarded
as the largest animal in Palestine. The "eye of the needle"
could be interpreted quite literally or it could figuratively describe the narrow and low gate of the city walls which was
used by travelers when the larger public gate was locked
after dark. A normal sized man had to "lower" himself to enter
that gate. A camel would literally have to knell and crawl
through it.
Why is Jesus so cautious about wealth? Wealth can make us
falsely independent. The church at Laodicea was warned
about their attitude towards wealth and a false sense of
security: "For you say, I am rich, I have prospered, and I
need nothing" (Revelation 3:17). Wealth can also lead us into
hurtful desires and selfishness. Look at the lesson Jesus
gave about the rich man and his sons who refused to aid the
poor man Lazarus. They also neglected to serve God.
We lose what we keep - we gain what we give away
Right after a wealthy young man refused to follow Jesus,
Peter, somewhat crudely wanted to know what he and the
other disciples would get out of it since they had freely accepted Jesus' offer to follow him unconditionally. Jesus spoke
with utter honesty: Those who left all for him would receive a
hundred times more now, even in this life, as well as unending life in the age to come.
The Gospel presents us with a paradox: we lose what we
keep, and we gain what we give away. When we lose our
lives for Jesus Christ, we gain a priceless treasure and an
inheritance which lasts forever. Whatever we give to God
comes back a hundredfold. Generosity flows from a heart full
of gratitude for the abundant mercy and grace which God
grants. And generosity will be amply repaid, both in this life
and in the life to come.
What's the best investment you can make with your life now
and the future? Jesus offers us an incomparable treasure
which no money can buy and no thief can steal. The thing we
most set our heart on is our highest treasure. Material wealth
will shackle us to this earth unless we guard our hearts and
set our treasure on God and his everlasting kingdom. Where
is your treasure?
Jesus did not hesitate to tell his disciples that they can expect
both blessing from God and persecution from the world which
is opposed to God and his ways. We should neither be surprise nor fear those who try to intimidate us or oppose us
when we take a stand for God's kingdom of truth and righteousness. No earthly reward or treasure can outmatch the
joy and bliss of knowing God's love, mercy, and peace and
the joy of knowing that our names are written in heaven
where we will dwell with God forever. Do you know the joy of
the Lord and the treasure he has stored up for us in heaven?

Sakramenty
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
I KOMUNIA:
Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które
w 2022 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
JAK ZNALEŹĆ MĄDROŚĆ, JAK ZNALEŹĆ DOBROĆ?
Dwa pytania, z którymi mamy problem. Dwa pytania, na które sami
sobie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Bo kto z nas może bez
samokrytyki i bez rozwagi powiedzieć, że jest mądry i dobry? Trudno
sobie samemu się określić. To nie są pytania w stylu: jak żyć, jak przeżyć, lecz
znacznie głębsze.
Mądrość to dar poznawania, pojmowania, rozumienia rzeczy takimi, jakie są. Ale
aby pojąć tę Mądrość, zapytać musimy samych siebie, czy nas stać na nią. Czy
jesteśmy w stanie ją pojąć, nią się wykazać. I nie chodzi tutaj o mądrość nabytą,
chodzi o Mądrość daną nam od Boga. Jak czytamy w Księdze Mądrości:
„Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie
duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa.” (Mdr 7,7-8). Aby tę właśnie Mądrość w sobie odnaleźć, potrzebujemy wiary, która nam odsłoni w zakamarkach naszego jestestwa chociażby
ślady Mądrości.
Pomóc nam w tym może czytanie i słuchanie ze zrozumieniem Słowa Bożego.
Bynajmniej nie jest to mój wymysł. Czytamy o tym w Liście Świętego Pawła do
Hebrajczyków: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” (Hbr 4,12). Tak więc już w tamtych
czasach wiedziano o prawdach, o doskonałościach Słowa Bożego pisanego i
wygłaszanego, które jest błogosławione i nas błogosławi.
W tym sensie można powiedzieć, że także błogosławieństwa wchodzą w przestrzeń otwartą przez odpowiedź, jakiej Jezus udzielił na pytanie młodzieńca: „co
dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?”. Istotnie, każde błogosławieństwo, we właściwej sobie perspektywie, obiecuje właśnie owo „dobro”, które
otwiera człowieka na życie wieczne, więcej – jest samym życiem wiecznym.
Wolność człowieka i Boże prawo nie tylko nie są ze sobą sprzeczne, lecz wręcz
przeciwnie – wzajemnie się do siebie odwołują.
Uczeń Chrystusa wie, iż jego powołanie jest powołaniem do wolności. Uczeń,
czyli chrześcijanin, ma iść za Jezusem, ku któremu pociąga go sam Ojciec. Naśladowanie to nie polega jedynie na słuchaniu nauki i na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości
posłuszeństwie woli Ojca. Przez wiarę Chrystus zamieszkuje w sercu wierzącego, dzięki czemu uczeń upodabnia się do swego Pana i przyjmuje Jego postać.
Jest to owocem łaski, czynnej obecności Ducha Świętego w nas.
Sądzę iż to w pełni wyjaśnia nam nasze problemy, informuje nas, czego mamy
oczekiwać, jak postępować, jak żyć, jak zdobywać Mądrość poprzez Pismo Święte i zgodnie z Jego naukami czynić dobro. To odpowiedź na pytanie zadane w
podtytule. Czy już wiemy?
Matko Boża Różańcowa, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o dar zrozumienia
drogi do zbawienia, którą nam wskazuje Twój Syn, Jezus Chrystus, i kroczenia
drogą wiary, nadziei, miłości. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Piotr Blachowski
_____________________

WEŹMY DO RĘKI RÓŻANIEC
Do wytrwałego odmawiania różańca zachęcał Ksiądz Prymas słowami: "Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych,
którzy nam przyczyniają tyle udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy się za tych
ludzi. Przeklinanie nic nie pomoże. Powtarzanie sobie różnych plotek czy dowcipów politycznych też nic nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona zdolna jest
oświecić umysły, poprawić wolę ludzką (...). W Waszym trudnym życiu różaniec
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Was wesprze. Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, łatwo doń
wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. (...) Krzątanina domowa
przy wielu zajęciach, droga do pracy, w pole, do szkoły czy urzędu, cierpliwe
chodzenie za pługiem czy broną, wyczekiwanie na przystankach autobusowych,
w poczekalniach urzędów, długie godziny w samochodzie, w wagonie kolejowym,
bezsenne noce. Wszystko to może być uświęcone, wzbogacone, uprzyjemnione
modlitwą różańcową. Należy z nią połączyć w duchu pokuty i wynagrodzenia
wiele dobrowolnych umartwień i wyrzeczeń.
Tu wskazywał ksiądz Prymas konieczność pracy nad sobą. Podawał jej propozycje: "Ileż można uczynić ofiar owocnych dla naszego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego? Opanowanie języka i mowy, poprawienie uczuć wobec bliźnich, lepszy styl pracy, sumienność zawodowa, wstrzemięźliwość od napojów
alkoholowych i palenia, ograniczenie zbędnych wydatków dla osobistej przyjemności; powstrzymanie się od nałogów i złych skłonności, nieraz kosztownych,
rujnujących zdrowie i budżet rodzin - to długa litania sposobności do pokuty
i wynagrodzenia za morze grzechów, które szkodzą wszystkim. Ileż to bólów
moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej różaniec, gdybyście
się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"
Kardynał Wyszyński posłużył się też przykładem z własnej przeszłości: "Nigdy
nie zapomnę moich dziecięcych lat, gdy w domu rodzinnym każdy wieczór kończył się wspólnym odmówieniem cząstki różańca świętego. I to nie tylko
w październiku, ale przez cały rok. Może dla nas, dzieci, było to nieraz trudne,
może chciało się spać, ale jednak rodzice nasi czuwali, aby dzień kończył się
różańcem." (...)
"Pamiętajcie" - napominał Arcypasterz - "że Ojciec Święty Pius XII nawet wtedy,
gdy miał 82 lata, nie wypuszczał z ręki różańca. Różaniec to najlepszy oręż."
Papież Paweł VI w dniu 2 lutego 1974 r. ogłosił piękny dokument O pogłębieniu
naszej pobożności i czci do Matki Chrystusowej. Omawiając w nim cały szereg
świąt Matki Najświętszej, które obchodzimy w Kościele powszechnym i w naszej
Ojczyźnie, dwie formy modlitwy zalecił wszystkim: "Anioł Pański" i różaniec. "Nie
wypuszczajcie różańca z ręki!" - prosi też Ojciec Święty Jan Paweł II!
Ksiądz Kardynał serdecznie zwracał się do wiernych: "Nie jesteście sami, jesteście razem z Maryją, Matką Chrystusową, świętą Bożą Rodzicielka Świętą Bożą
Karmicielką. Z Nią nigdy nie będziecie samotni. W Waszej modlitwie i ofierze
oddawajcie się, Najmilsze Dzieci moje, na służbę Matce Bożej, jak Ona oddała
się na służbę Chrystusowi - gotowi wypełnić wszystko, czego od Was zażąda!"
Niech przypomniane zamyślenia Wielkiego Prymasa pogłębią naszą różańcową
modlitwę, wzbogacając przeżywanie Maryjnego października! (Ks.Edmund Boniewicz)
_____________________

Nabożeństwa Różańcowe
środa / sobota - na zakończenie Mszy świętej
Piątek - 7:00PM - podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
_____________________

Nabożeństwa Fatimskie
Odpowiadając na wezwanie Matki Bożej Fatimskiej, zapraszamy na ostatnie w
tym roku nabożeństwo Fatimskie środa, 13 października
7:30PM - Msza św. w intencji Ojczyzny
- Nabożeństwo Fatimskie
_____________________
Przez cały listopad, 15 minut przed każdą Mszą modlimy się
będziemy za zmarłych, których imiona wypiszemy na specjalnych kartkach, które wyłożone są na stoliku w kruchcie kościoła.
Kartki z wypominkami zmarłych prosimy przekazywać w do
zakrystii lub bezpośrednio do ks. Proboszcza. W intencji wszystkich zmarłych, których imiona wypisaliśmy w wypominkach, przez cały rok, co miesiąc
sprawowana będzie specjalna Msza św.
Ofiary składane przy okazji wypominek przeznaczone są na formację przyszłych duszpasterzy polonijnych. Jeśli ktoś zamierza wypisać czek, uprzejmie proszę o wpisanie

na nazwisko ks. Proboszcza a nie na parafię.

