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I Sunday of Advent - I Niedziela Adwentu

S t. M a r g a r e t o f S c o t l a n d
Pa r i s h C o m m u n i t y
3221 14th Ave. W. * Seattle, WA 98119
tel. (206) 282 - 1804

www.st -margaret-church. org

Parish Office Hours
Kancelaria Parafialna

Tuesday / Wtorek
9:00AM - NOON
PASTORAL
SERVICE
Weekend’s 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

(206) 282 - 1804
(424) 651 - 0073

Parish Pastoral Staff

Pastor - Rev. Andrzej Galant, SChr

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

To y o u , o L o r d , I l i f t m y s o u l

Adoration of
the Blessed Sacrament
FRIDAY
6:30PM - 7:30 PM
Sacrament
of Reconciliation
30 min. Before Masses &
SATURDAY 4:00PM - 4:45 PM
c

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

Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę
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St. Margaret of Scotland Parish Community

I NSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT
F ROM THE S ACRED H EART OF J ESUS
10:00 AM - W intencji członków Żywego Różańca
Even
though
oraz ich rodzin
human wisdom is
5:00 PM + Antoinette Smicich
limited in comprehending the divine mysSunday, 12.02.18 - I Sunday of Advent
teries, there is not any human being who
8:00 AM + Teresa Caterinichio
cannot recognize the greatness of God.
9:45 AM - Dziękczynno-błagalna
Every man and every woman have in their
w rocznicę urodzin Jasia
12:00 PM - O Boże błogosławieństwo oraz zdrowie hearts questions regarding the end of their
dla Basi Radka z okazji urodzin
lives and the end of the world.
Tuesday, 12.04.18
Some people are afraid in this respect,
8:00AM - For Parishioners
reflecting seriously, and fearing their creaWednesday, 12.05.18
tor, while others laugh and feel indifferent.
7:30PM - _____________________
A human being is powerless before the
Thursday, 12.06.18
great
disasters of nature; thousands of
8:00AM - _____________________
lives
are
lost each year because of the fury
Friday, 12.07.18
of
the
elements.
Drinking water is more
8:00AM + Zbigniew Kilarski
Saturday, 12.08.18 - Immaculate Conception of BVM scarce every day, the earth is increasing
its aridity, the extremes of heat and cold
10:00 AM - W intencji Barbary Błaszczyk
oraz Michała, Haliny i Jana
intensify each year, climates are showing
5:00 PM + Mitchell James Wolfe
their inclemency constantly, the soil refusSunday, 12.09.18 - II Sunday of Advent
es to produce as before and the whole
8:00AM - For God’s blessing for Nicholas Trimnell world suffers awaiting a better future. All
9:45 AM - W intencji Kościoła Świętego, o pokój
na świecie oraz opiekę Matki Bożej w rodzinie these signs signal the disapproval of Providence before the state of the world.
12:00 PM + Genowefa Chmielewska w 30 r. śmierci
(od córki Krystyny)
While millions of human beings live in
poverty,
others live in opulence. Injustice
Lectors
has brought this humanity to its own sufSaturday, 12.01.18
fering. The exploitation of people has cre5:00 PM - Tom Acheson
ated unemployment. When technologies
Sunday, 12.02.18
are misused, they often do more damage
8:00 AM - Paula Guinasso
9:45 AM - Natalia & Dominik Bochniarz
than good. World leaders don’t use their
12:00 PM - Izabela Łapiński / Adam Nawrot
influence to procure a better future for the
Saturday, 12.08.18
poor. All this is an insult to God who has
10:00 AM - Alicja Sowińska / Irena Kordula
created everything with the desire for the
5:00 PM - Tom Beale
well being of all.
Sunday, 12.09.18
Besides injustice there is sin and crime,
8:00 AM - Anna Marie Trimnell
which
grow each day as if there was not a
9:45 AM - Grupa Katechetyczna
God who can see everything and who has
12:00 PM - Andrzej Łapiński / Izabela Łapiński
reward and punishment for all human acEucharistic Ministers
tions.
Saturday 12.01.18
I have come to point out the way to
5:00 PM - Ignatius Mokuohai
liberation, I have come to prepare souls
Sunday 12.02.18
with my instruction, I have come to warn
8:00 AM - Sharon Beale
them of the consequences of a life without
9:45 AM - Michał Franczyk
God. I have told you to prepare for my secSaturday 12.08.18
ond coming, which won’t be like the first,
5:00 PM - Ignatius Mokuohai
when I was the victim.
Sunday 12.09.18
8:00 AM - Evelyn Soros
My second coming will be triumphant
9:45 AM - Marian Olech
and majestic, it will crush all those who did
wrong and despised goodness, it will be
full of my power and glory as Judge. This
The Mass Intentions
Saturday, 12.01.18

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.

The sacraments: Baptism, and Holy Communion, confirmation
and marriage, are given to persons
who formally and actively participate in life of the parish.

is why I warn you to stay alert, because no
one knows the moment of the day in which
everything that exists will disappear and
everyone will be face to face with my Justice.
Have recourse to my bountiful mercy
while it is possible; take advantage of your
time by doing good works and by preparing yourselves for the great change, which
must come. Everything that has been predicted will come to pass.
Joseph of Jesus and Mary

Pastoral Schedule
A dven t
Advent Confession

December 20 (Thursday) 6:00 PM - 7:30 PM
December 21 (Friday) 6:00 PM - 7:30 PM
December 22 (Saturday) 4:00 PM-5:00 PM
December 23 (Sunday) 7:30 AM - 8:00AM

Christmas

DECEMBER 24 MONDAY Christmas Vigil Mass
5:00 PM - English
10:00 PM - Polish
Midnight - Polish

CHRISTMAS - DECEMBER 25, TUESDAY
8:00 AM - English
9:45 AM - Polish
12:00 PM - Polish

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY FAMILY
Vigil Mass - December 29, Saturday
5:00PM - English

December 30, Sunday
8:00 AM - English
9:45 AM - Polish
12:00 PM - Polish

Solemnity of Mary
The Holy Mother of God
TUESDAY, JANUARY 1, 2019
8:00 AM - English
9:45 AM - Polish
12:00 PM - Polish
First Friday of the Month
Our Pastor will visit homebound and sick parishioners:
Wednesday, Thursday and Friday since10:30 AM
Adoration of the Blessed Sacrament 8:00PM-11:00PM

There will be an opportunity for sacrament of reconciliation

Polish Cakes for Christmas!!
If you would like to have a wonderful Christmas with a delicious
Polish cakes from the famous confectioner from Portland please
contact Andrew (206) 669-9763

Sakramenty

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które w 2020 ukończą 9 lat
BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która w 2019 roku

ukończy 16 lat. Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 22 września 2019

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Prosimy zgłaszać 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
ODWIEDZINY CHORYCH: W TYGODNIU, KIEDY JEST 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 systematycznie praktykują swoją wiarę

St. Margaret of Scotland Parish Community
Oczekiwanie
na powtórne przyjście Pana
W nasze ziemskie życie jest wpisane
„oczekiwanie”. Ciągle na kogoś albo na
coś czekamy. Oczekiwanie dotyczy również naszej kondycji duchowej. Jest to
postawa wyjątkowo aktualna w Adwencie, który przygotowuje nas na przyjście Pana w łaskach Świąt
Jego Narodzenia oraz na Jego powtórne przyjście przy końcu czasów. Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, „powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”, jak wyznajemy w Credo.
A wtedy „triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który
przemija” (KKK 677).
Ewangelista Łukasz przywołał dzisiaj zapowiedź Jezusa, że pośród wielu przerażających znaków, które się pojawią, jeden przyćmi je wszystkie: objawienie się Jego jako Pana chwały. „Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką
mocą i chwałą”. Dla uczniów Jezusa nie będzie to dzień lęku, ale
ufności. Aby przyjąć postawę ufności w dniu ostatecznym wymaga
to przygotowania i przemiany naszego życia. Dlatego w Adwencie
musimy wcielić w życie zalecenie samego Jezusa: „Uważajcie na
siebie, aby wasze serca nie były ociężałe […] Czuwajcie więc i
módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
Przyjście Boga do nas jest wielkim wydarzeniem. Dlatego samo oczekiwanie na Pana zakłada naszą gotowość na spotkanie z
Nim. Temu ma służyć nasza czujność i prośba słowami Psalmisty:
„Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi
ścieżkami”. Wszystko po to, żebyśmy stawali się „coraz doskonalszymi” na przyjście Pana, odnieśli zwycięstwo nad sobą oraz uporządkowali swoje życie. Na co według wskazówek Jezusa musimy
zwrócić uwagę? Chodzi o czujność i rozwój modlitwy, abyśmy
wskutek nieumiarkowania nie ulegli ociężałości serca, swoistej
znieczulicy na sprawy Boże, a zatrzymali się jedynie na troskach
doczesnych.
Patrzymy każdego dnia na niepewne ludzkie oczekiwania:
żeby przedłużyć umowę o pracę, spotkać się z najbliższymi, doświadczyć zrozumienia czy otrzymać godziwą zapłatę za swój
wysiłek. Uświadamiamy sobie również, że jako chrześcijanie przesuwamy się w kolejce do spotkania z zapowiadanym przez proroków Oblubieńcem. I niecierpliwie oczekujemy, mając świadomość,
że Jezus chce się z nami spotkać, a dla każdego z nas ma dobrą
wiadomość. Potrzeba nam więc autentyczności i głębi w tym spotkaniu, a nie drogi na skróty.
Rozpoczynając nowy rok kościelny i liturgiczny, bądźmy w
szczególny sposób świadkami konkretnych gestów miłosierdzia
wobec bliźnich. Podejmijmy pracę nad budzeniem czujności serca,
porządkowaniem swoich pragnień, złych przyzwyczajeń czy przewrotnych myśli, nad eliminowaniem zaniedbań. Niech pomocą w
otwarciu na kolejne łaski, jakie Bóg przygotował dla nas, staną się:
medytacja tekstów biblijnych, poranne roraty, adwentowe ćwiczenia duchowe i dobrze przygotowana spowiedź.
Jak śpiewają „Siewcy Lednicy”:
Nasze oczekiwanie na Ciebie Panie nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie. Idziemy Tobie na spotkanie.
I tęsknie prosimy z ufnością: Przyjdź, Panie Jezu!
ks. Leszek Smolinski
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Program Duszpasterski
na Adwent oraz Boże Narodzenie

Adwent

Roraty - Sobota 10:00AM
Godzinki do NMP - Niedziela 9:20AM
Rekolekcje Parafialne 19 - 23 XII
Rekolekcje głosi Sekretarz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Andrzej Orczykowski, SChr

Spowiedź Rekolekcyjna 20-23 XII

Boże Narodzenie
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - Poniedziałek 24 XII
5:00PM – Msza św. wigilijna - j. angielski
10:00PM - Pasterka
12:00AM - Pasterka

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA Wtorek, 25 XII
8:00AM - Msza św. (j. angielski)
9:45AM - Msza św. (j. polski)
12:00PM - Msza św. (j. polski)

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA ŚRODA 26 XII
7:30PM - Msza św. (j. polski)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY – Niedziela, 30 XII
8:00AM - Msza św. (j. angielski)
9:45AM - Msza św. (j. polski)
12:00PM - Msza św. (j. polski)

W SPÓLNE K OLĘDOWANIE - Niedziela, 30 I

8:00AM - Msza św. (j. angielski)
9:45AM - Msza św. (j. polski)
12:00PM - Msza św. (j. polski)

Uroczystość Objawienia Pańskiego
Niedziela, 6 I 2019
Sobota, 6 I
Niedziela 7 I

5:00 PM - Msza św. wigilijna (j. angielski)
8:00AM - Msza św. (j. angielski)
9:45AM - Msza św. (j. polski)
12:00PM - Msza św. (j. polski)

WYSTĘP CHÓRU VIVA MUSICA - podczas Mszy św. O 12:00PM
Sobota, 8 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
9:30 - Godzinki do NMP
10:00 - Msza św.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest również świętem Liturgicznej Służby Ołtarza. Do
udziału w tej uroczystości zapraszamy szczególnie ministrantów, lektorów oraz nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Bezpośrednio po Mszy św. będzie przygotowanie do uroczystego błogosławieństwa nowych ministrantów. Wszystkich członków Liturgicznej Służby
Ołtarza zapraszamy po Mszy św. na okolicznościową „agapę”.
Przypominamy, że uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem moralnie zobowiązującym nas do
uczestniczenia we Mszy Świętej.

Zapraszamy na Roraty
Sobota 8,15, 22 XII
10:00AM

Dzieci zachęcamy do przygotowania pięknych lampionów.

Wizyta Świętego Mikołaja
Sekretariat Świętego Mikołaja uprzejmie informuje, że święty Mikołaj odwiedzi
naszą parafię w niedzielę 9 grudnia po Mszy św. o 9:45AM

Opłatki Wigilijne

Można nabyć w kruchcie kościoła, w zakrystii lub w kancelarii - ofiara dobrowolna

Ciasto na święta

Osoby, które chciałyby zmówić ciasto na święta od znanego nam cukiernika z Portland
prosimy o kontakt z panem Andrzejem Mróz (206) 669-9763

