May 14, 2017

Fifth Sunday of Easter - Mother’s Day
St. Margaret of Scotland
Parish Community
3221 14th Ave. W. * Seattle, WA 98119
tel. (206) 282 - 1804/ fax (206) 257- 4415
www.st-margaret-church.org

Parish Office Hours

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
Sacrament
of Reconciliation
30 min. Before Masses &
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

Parish Pastoral Staff

Kancelaria Parafialna

Pastor - Rev. Andrzej Galant, SChr

Tuesday / Wtorek
9:00 AM - NOON
Wednesday /Środa
4:00 PM – 6:00 PM

pastor@st-margaret-church.org
Parish Council Moderator - Andrzej Kieko
Bookkeeper - Henryka Posłuszny
bookkeeper@st-margaret-church.org
Organist & Choir Director
Ewa Rapca (425) 402-1646

M a m y n a d z i e j ę w m i ł o s i e r d z i u Pa n a

Happy

Mother’s
Day!
She is clothed
with strength and dignity;
she can laugh
at the days to come.
Proverbs 31:25

Adoracja
Najśw. Sakramentu
PIĄTEK
6:30 - 7:30 PM
Spowiedź Święta
30 MIN. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ
SOBOTA
4:00PM - 4:45PM

L o r d , l e t yo u r m e r c y b e o n u s ,
a s w e p l a c e o u r t r u s t i n yo u
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The Mass Intentions
Saturday, 05.13.17
10:00 AM ++ z rodzin Kozieł i Lewkowicz
5:00 PM - For God’s blessing
for Rick Williams
Sunday, 05.14.17
8:00 AM + Terry Jacoby
9:45 AM +Wiesław Broda
w rocznicę śmierci
12:00 PM dziękczynno-błagalna w 10
rocznicę urodzin Antoniego Sitarz
Tuesday, 05.16.17
8:00 AM - For all souls in purgatory
Wednesday, 05.17.17
7:30 PM - ________________
Thursday, 05.18.17
8:00 AM - ________________
Friday, 05.19.17
7:30 PM + Agnieszka Marczak
w rocznicę śmierci
Saturday, 05.20.17
10:00 AM - ________________
5:00 PM + Terry Jacoby
Sunday, 05.21.17
8:00 AM - For parishioners
9:45 AM + Jan Knapik
12:00 PM + Czesława Mróz

Lektors

Saturday, 05.13.17
5:00 PM Tom Acheson
Sunday, 05.14.17
8:00 AM Jim Bruders
9:45 AM Grupa Katechetyczna
12:00 PM Alicja Sowińska
Saturday, 05.20.17
5:00 PM Sarah Walsh
Sunday, 05.21.17
8:00 AM Jim Walsh
9:45 AM Irena Kordula
Monika Posłuszny
12:00 PM Izabela Łapiński
Adam Nawrot

Eucharistic Ministers

Sunday, 05.14.17
8:00 AM Sharon Beale /Albert Freedman
9:45 AM Michał Franczyk
Sunday, 05.21.17
8:00 AM Evelyn Soros /Albert Freedman
9:45 AM Michał Franczyk

A BLESSING ON MOTHER'S DAY
To mothers, both biological and adopted, connected
by blood and by experience, torn apart by circumstance
and sometimes by choices…

To those who feel like all they do is struggle and
experience stress and frustration,
Remember your investment is never in vain,
and that God uses your faithfulness to change the world.

To those who have given life both in birth and in
formation, to those who have lost life before birth and
before old age…

For those of you who struggled to get out of bed this
morning, who would rather be at home because of the
pain of this day,
We love you and are encouraged by your faithfulness.
We pray that we may be more sensitive
and more proactive
in being a blessing to you and yours.

To those who have done what only mother's can do,
To those who have been "the perfect mother"
and to those who live with regrets,
To those who are close to their children, and to those
who feel like they are a million miles away,
We bless you today, on this day, Mother's Day.
To those who have experienced miscarriage, failed
adoptions, and kids who have run away,
We mourn your loss and ask for your forgiveness
when we have been silent or even worse, indifferent.
To those who have longed for children, but for whatever reason have been unable to have them,
We love you and we are sorry for the times that we have
failed to be sensitive in our words and actions.
To those who have been "mother's" to others who are not
their children,
We need more people like you both in the church,
and in the broken world in which we live.
To those who have close and meaningful relationships with their children,
We celebrate this day with you
and thank God for his grace.
To those who have complicated, painful, or nonexistent relationships with their children,
We sorrow with you and thank God for his grace,
while we pray for redemption and reconciliation.
To those who have suffered at the hands
of their mother,
We acknowledge you and love you as our own.
To those who lost their mothers whether recently or
so many years ago,
We mourn with you today.
To those of you who long to be better mother's,
God's grace will provide
and we will commit to you as well.
To those who long to make things right with your
children,
Remember that God's redemptive power
can cross any boundary, any brokenness, any pain.
To those who struggle with their children today,
Remember that even the young Jesus almost gave his mother
a heart attack on more than one occasion.

Sacraments

To the men in our parish family:
love your wife and love your mother's as Christ
loved the church.
Give yourself not as "the husband" or as "the son"
but more deeply than that as a servant of Jesus
Christ.
Don't let today be the only day you do the dishes,
help with the kids, or say kind things to grandma.
Recognize that your wife and mother and grandmother are made in the image of God,
They are precious to him, they are like his mother or
grandmother or bride. Honor them as such.
To the women in our parish family,
We thank you for who you are and what you mean
to us as individuals and to this church.
We would not be who we are and where we are if it
was not for you.
We haven't always done a good job of honoring you,
thanking you, appreciating you.
We haven't always loved you as you have loved us.
For that we ask for your forgiveness and grace.
May we be people who honor and encourage and bless
you from this day forward for whom
God has made you, precious children of God.

Annual Catholic Appeal
This year’s Annual Catholic Appeal has us reflect upon
A Future Full of Hope: Passion for our Faith, Promise
for our Future, Care for our Community, and Love for
our Family. Please prayerfully consider giving to the
needs of our Archdiocese as we conduct the 2017
Annual Catholic Appeal over the next four weeks.
Thank you if you have already made your gift to the
Appeal! If you haven’t yet, please return your pledge
envelope today or donate online:
www.seattlearchdiocese.org/donate.

Sakramenty

SACRAMENT OF BAPTISM: Please contact Parish Office at least CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
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:

I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. w 2018 roku. W
katechezie obowiązkowo uczestniczą dzieci, które w 2018 r. ukończą 9 lat
BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. Młodzież uczestnicząca w katechezie przystąpi do
sakramentu bierzmowania 9 czerwca 2017
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 osobom,
które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii.

St. Margaret of Scotland Parish Community

Moja Mama
Znam takie ręce, które zawsze błogosławią,
znam takie oczy, które śmieją się, gdy ktoś jest w
pobliżu, płaczą, kiedy nikt nie widzi.
Znam takie serce, które nigdy nie przestaje kochać, a choć zbolałe, zawsze przebacza. To ręce,
oczy i serce matki. Nie jest przesadą stwierdzenie, że wszystko, co posiadamy najcenniejszego
w naszej osobowości, zawdzięczamy swojej matce.
Ona z miłości nas poczęła, urodziła. Matka od początku prowadzi swoje
dziecko do Boga. Tego Boga dziecko najpierw w matce odczytuje. Na jej podobieństwo tworzy Jego obraz. Nawiązuje z Nim kontakt poprzez dobroć i rozmodloną postawę matki.
Dziecko, rozumie matkę i bezgranicznie jej ufa. Czuje to co ona czuje, bo
matka najwięcej mówi sercem. To tak, jakby mówiła - dobrze, że jesteś, kocham
cię za to, że jesteś, kocham cię takim jaki jesteś. Matka pierwsza nas przyjęła
otwartym sercem i całkowicie zaakceptowała.
Taka jest matka, która zasłania przed dzieckiem negatywne strony życia:
bóle, braki, niewygody. Odsłania natomiast, to co najpiękniejsze w życiu. Piękna i
wzniosła jest rola matki w życiu człowieka.
Powiedziano słusznie o niej - "Jest jedno imię, pośród imion świata, jedno
jedyne promieniste imię. Pachnie w nim stara przygarbiona chata i szepcą ściany
w sercu tchnącym rytmie. Brzmią w nim pieściwie lat młodzieńczych chwile,
beztroskie, jasne, radośnie tęskniące. I tyle wspomnień, snów przyśnionych tyle,
łzy i uśmiechy, burze i słońce. Imię najsłodsze i najbardziej święte. świecące
jasno pośród życia mroku. Miłośnie, słodko sercem uśmiechnięte, budzące zachwyt i łzę rzewną w oku. Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie, grom
uczuć jasnych do granic ostatka, niech przyklęknąwszy to imię wypowie - jedno,
jedyne Przenajświętsze - MATKA."
Matka jest po to, aby uśmiech nie wygasł w naszych domach, żeby ciebie
przed nocą osłaniać, kiedy mówisz nikt nie jest ze mną, żeby twoje drogi upraszczać i wołać miłość wtedy, gdy w około ciemno. W naszej polskiej rzeczywistości
tak piękną rolę pełni kobieta - matka, matka Polka. Pieczołowicie pielęgnuje
najcenniejsze wartości tradycji, kultury i religii. Jest rozmodlona i troskliwa, całe
serce wkładając w dom i rodzinę. Jest sumieniem mężczyzny-ojca, jest wychowawczynią dzieci, stojąc na straży wiary, moralności, oraz ogniska domowego.
Zasługuje na głęboki szacunek i miłość.
Dzisiaj z matki, chce się zrobić kobietę nowoczesną, która poza opieką nad
dziećmi i domem została zmuszona do podjęcia pracy zawodowej, często ponad
siły. Dlatego dzisiaj bywa przemęczona, znerwicowana i niedoceniana.
Trzeba dzisiaj zatroszczyć się o matkę. Ta rola spoczywa na mężu, ojcu i
dzieciach, którzy powinni zrobić wszystko, by matce i żonie ułatwić życie.
Dzisiaj w Święto Matki pomyślmy, jak możemy jej pomóc i ucałujmy ręce
każdej matki, a gdyby nie było takiej sposobności, niech chociaż przez telefon
popłyną dla nich słowa życzeń i naszej miłości.
Módlmy się dziś za wszystkie mamy, aby im Jezus błogosławił, a jeśli już
odeszły do Pana, aby je zbawił.
Kochane MAMY, dzisiaj w wasze święto ogarniamy was swoją miłością i
życzliwością, dziękując wam za wasz trud, poświęcenie, uśmiech, miłość i matczyne serce, oraz składamy wam najlepsze życzenia: zdrowia, radości. życzliwości i pomocy najbliższych, oraz błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni waszego życia.
Niech dzisiejszy dzień będzie dniem serdecznej modlitwy za matki żyjące i
te, które już odeszły do wieczności. Niech dzisiejsza Komunia święta będzie im
ofiarowana. Niech nasze wspominanie o matce doda nam sił i przypomni wszystkie jej szlachetne rady, które polecała nam zachować, by życie nasze na ziemi i
w niebie było szczęśliwe.
I niech Bóg błogosławi was, które jesteście matkami.
Szczęść Wam Boże Kochane Mamy!

Kochana Mamo, przepraszam...

14 Maja, 2017

Za wszystkie moje płacze, wrzaski, za rozlaną zupę, tupanie nogami.
Przepraszam za wszystkie chwile, kiedy rozdarte ubranie było dla mnie najważniejszym problemem na świecie. Za grymaszenie przy obiedzie. Za wszystkie
moje humory i prowokacje. Za zamknięte drzwi od mojego pokoju, za ciche dni.
Za moje lenistwo, niechlujstwo i bunt. Za niespełnione prośby. Za późne powroty do domu, kiedy czekała. Za każde moje „ja wiem lepiej”. Za moją złość. Za
twoją każdą wylaną łzę.

Przepraszam…

Za ten czas, kiedy nie kochałem jej wystarczająco.

Kochana Mamo, dziękuję!

Za to, że opowiadałaś mi o sobie i nauczyłaś mnie z Tobą rozmawiać. Za
sterty wyprasowanych pieluch. Dziękuję za każdą noc, kiedy czuwałaś, gdy
byłem chory i nieznośny. Za opowiadane bajki. Za urodzinowy tort. Za każdą
dobrą radę. Za uśmiech. Za wyciągnięte ręce i każdy czas na przytulanie. Za
ocean miłości w oczach. Za wytarte łzy. Za spacery. Za spracowane dłonie. I
za to, że pierwsza pokazałaś mi świat.

Dziękuję Ci, Mamo...

Za to, że jesteś moją Mamą, która kocha mnie tak mocno.
Modlitwa za Mamę

Dziękuję Ci Boże Ojcze za moją Mamę … .
Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.
Błogosław ją nieustannie;
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.
Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doświadcza Twojej miłości.
Błogosław Boże mojej Matce.
Najświętsza Matko Chrystusowa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece.
Amen
Zapraszamy na nabożeństwa majowe w środy piątki oraz soboty po
mszach św.. Jeśli pogoda na to pozwoli nabożeństwa będą sprawowane
przy grocie Matki Bożej.
Konferencja dla Rodziców Dzieci
obchodzących rocznicę I Komunii św.

W niedzielę 21 maja, po Mszy św. o 9:45 odbędzie się
konferencja dla rodziców dzieci, które w niedzielę 28
maja przeżywać będą rocznicę I Komunii św.
.
Annual Catholic Appeal
W tym roku koncentrujemy nasze modlitwy i naszą ofiar-

ność na przyszłości pełnej nadziei, pasji naszej wiary,
troski o naszą społeczności i miłości do naszej rodziny.
Niech nasze hojne i serdeczne wsparcie tak wielu potrzeb Kościoła naszej Archidiecezji będzie wyrazem
odpowiedzialnej troski o przyszłość Kościoła a także jego najbardziej
potrzebujących środowisk.
Tym, którzy złożyli już pierwsze ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
Ofiary można składać korzystając ze specjalnych kopert, jakie parafianie otrzymali przed kilkunastoma dniami (koperty znajdują się także w
kościele, bądź też można składać “online”:
www.seattlearchdiocese.org/donate
lub bezpośrednio z naszej strony parafialnej:
www.st-margaret-church.org

