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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 
  

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 

St.  Margaret of  Scotland  
Parish Community  

3221 14
th  

Ave. W. * Seattle, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804   

www.st -margaret -church.org  

Parish Office Hours 
Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - NOON 

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

 

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

D o  C i e b i e ,  Pa n i e ,   
w z n o s z ę  m o j ą  d u s z ę  



 

 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. 

  

"The word of God  
came to John" 

 Do you recognize the voice of the Lord 
speaking to you when you listen to the word of 
God in Scripture? Luke the evangelist tells us 

that the "word of God came to John in the wilderness". 
Who was John the Baptist and what is the significance 
of the word which he received and delivered to the peo-
ple of his day? Luke tells us that John was the son of 
Zechariah, a priest who served in the temple at Jerusa-
lem. John stood at a pivotal juncture in the history of 
God's dealing with his people. He bridged the Old and 
New Testaments, also known as the Old and New Cove-
nants which God made with his people.  

John was filled and led by the Spirit 
 John's prophetic calling and mission preceded his 
conception and birth. The angel had announced to Zech-
ariah that his barren wife will conceive a son, and "you 
shall call his name John," and "he will be filled with the 
Holy Spirit even from his mother's womb".  When John 
received his name shortly after birth, his father prophe-
sied that he would be "called the prophet of the Most 
High who will go before the Lord to prepare his ways". 
John was called to be a prophet, a spokesman for God.  
 In dramatic fashion Luke tells us when John ap-
peared on the world scene. Luke lists a few of the key 
reigning rulers in John's era, including Tiberius Caesar 
of Rome. These rulers pale in reference to the man who 
now stood at the door of a new era of grace and salva-
tion for the world. John's mission was to prepare the way 
for God's Anointed King who would come to establish 
God's rule above all other kings and authorities. Luke 
emphasizes the universal call of the Gospel to all peo-
ples without distinction. He quotes from the prophet 
Isaiah that "all flesh shall see the salvation of God".  

John was a servant of God's Word 
 How did John prepare for the coming of the Messi-
ah, King and Savior of the world? Luke tells us that "the 
word of God came to John" when he was dwelling in the 
wilderness of Judea. John was called from an early age 
to devote himself to prayer and to the word of God. John 
not only took the Scriptures to heart, he molded his life 
according to them, and made himself a servant of the 
Word of God. John was led by the Spirit into a barren 
and lonely place away from the noise and distractions of 
everyday life. There God taught John in the solitude of 
the desert and prepared him for a prophetic ministry that 
would turn the hearts of his people to receive their long-
awaited Messiah. In the ancient world when a king de-
cided to tour his kingdom, he first sent his courier ahead 
to prepare the way. John is the courier and great herald 
of the Messiah King who proclaims to all the peoples 
that the impending reign of God is now very close at 
hand. Isaiah had long ago prophesied the role of the 

Forerunner of the Messiah (Is 40:3-5). John undoubtedly 
took this word to heart as he searched the Scriptures 
and reflected on the word of God in the wilderness. 
When John began his public ministry he traveled 
throughout the region of Judea and preached a "baptism 
of repentance for the forgiveness of sins" (Lk 3:3). 

Do you allow God's Word 
to transform your life? 

 How can we, like John the Baptist, prepare our-
selves for the coming of Jesus Christ - today and every-
day and when he comes again to bring us fully into his 
everlasting kingdom? John the Baptist tells us that the 
first step is conversion and repentance.  
 Conversion involves receiving God's word into our 
heart and mind and allowing his Word to change our 
attitudes and wrong ways of thinking and judging. Re-
pentance is the deliberate turning away from sin (wrong-
doing) and turning to God to receive his pardon, healing, 
and strength to do what is good and reject what is 
wrong. 
 John saw from a distance what Jesus the Messiah 
would accomplish through his death and resurrection - 
pardon for our sins, healing and restoration, and eternal 
life for all who would believe in the Lord Jesus. Are you 
hungry for the Word of God and do you allow God's 
word to transform the way you think, speak, and live 
your life?  
"Lord Jesus, you are the Word of God and the Savior of 
the world. Help me to receive your Word with expectant 
faith, and to live it with confident hope, and to proclaim it 
joyfully with love and boldness to all I meet."  

 Don Schwager 

My Advent Prayer   
My hidden Lord Jesus, I love You and thank You with profound 
gratitude for uniting Yourself with fallen humanity. When You first 
entered into this world, You remained hidden for nine months in 
the immaculate womb of Your Blessed Mother. She carried You, 
body and blood, soul and divinity, within the sanctuary of her 
body. She also carried You within her heart as a result of her 
perfect love for You and her perfect obedience to the will of the 
Father.  
Come, Lord Jesus, 
Come, Lord Jesus, 
Come, Lord Jesus! 

 

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 

 

Dear Friends  
of St. John Paul II Foundation, 

I hope that you didn’t forget that we have our last meeting for this 
year this coming Sunday, December 9th at the Rectory at 
2pm.  Next month, January 2019, we will have our usual last 
Sunday of the month meetings.  So please bring a snack this 

coming Sunday and I will look forward to seeing you all then. 

The Mass Intentions 
Saturday, 12.08.18    
10:00 AM - W intencji Barbary Błaszczyk  
                   oraz Michała, Haliny i Jana   
5:00 PM   + Mitchell James Wolfe            

Sunday, 12.09.18 - II Sunday of Advent   
8:00 AM   - For God’s blessing for Nicholas Trimnell 
9:45 AM  - W intencji Kościoła Świętego, o pokój  
                  na świecie oraz opiekę Matki Bożej w  rodzinie 
12:00 PM  + Genowefa Chmielewska w 30 r. śmierci  
                      (od córki Krystyny) 
 

Tuesday, 12.11.18  
8:00AM     + Danuta Zębrzuska  
 

Wednesday, 12.12.18  
 7:30PM   - W intencji Parafian    
 

Thursday, 12.13.18 
8:00AM   - For God’s blessing for Łucja Franczyk  
 

Friday, 12.14.18 
7:30PM  - _____________________             
 

Saturday, 12.15.18   
10:00 AM  - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzeb-
ne łaski dla Łucji, Julii (90 r. urodzin) oraz Ani Franczyk             
5:00 PM   - For God’s blessing and good health  
                   for Bernie Taylor 
 

Sunday, 12.16.18 - III Sunday of Advent   
8:00AM   -- For God’s blessing and good health  
                   for Bernie Taylor 
9:45 AM  - W intencji Tomasza Sowińskiego i jego rodziny 
12:00 PM  ++ Eugenia Urbańska,  
 Wawrzyniec Witos (w rocznicę śmierci) 

Lectors  
Saturday, 12.08.18 
5:00 PM  - Tom Beale 
 

Sunday,  12.09.18 
8:00 AM  - Anna Marie Trimnell 
 9:45 AM  - Grupa Katechetyczna 
12:00 PM  - Andrzej Łapiński / Izabela Łapiński 
 

Saturday, 12.15.18 
5:00 PM  - Tom Acheson 
 

Sunday,  12.16.18 
8:00 AM  - Paula Guinasso 
9:45 AM  - Miłosz Góralczyk / Justyna Świerz 
12:00 PM  - Alicja Sowiński / Adam Nawrot 
 

Eucharistic Ministers 
Saturday 12.08.18 
5:00 PM  - Ignatius Mokuohai 
 

Sunday 12.09.18 
8:00 AM  - Evelyn Soros 
9:45 AM      - Marian Olech 

Saturday 12.15.18 
 

5:00 PM  - Ignatius Mokuohai 
 

Sunday 12.16.18 
8:00 AM  - Sharon Beale 
9:45 AM      - Miłosz Góralczyk  
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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 udziela-
ne są osobom, które formalnie i systematycznie praktykują swoją wiarę 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7yPSip-neAhXHhlQKHZq8D2QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.catholicfaithstore.com%2Fdaily-bread%2Fthe-story-of-saint-john-the-baptist-feast-day-june-24th%2F&auth


Droga dla Pana 

 W drugą niedzielę Adwentu rozlega się wołanie 

proroka Barucha: „Oblecz się płaszczem sprawiedliwo-

ści pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę 

chwały Przedwiecznego”. Słowo Boże uświadamia 

nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić nad sen-

sem naszego życia, by podjąć nawrócenie. Słowo, które stało się ciałem, 

zamieszka w Kościele. To do niego prorok kieruje słowa: Podnieś się, 

Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe 

dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do za-

chodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał”. 

 Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana ma różną długość, bo 

przecież „każda dusza to inny świat”. Warto w tym miejscu zatrzymać się 

nad drogą wiary św. Augustyna, który pod wpływem lektury klasyków 

rzymskich zaczął szukać prawdy. Biblia wydawała mu się wtedy prostac-

ka. Za problemami filozoficznymi poszły i wątpliwości religijne. W tym 

czasie wstąpił też do sekty manichejskiej. W wieku 30 lat, jako retor, 

włączył się w prowadzenie szkoły w Mediolanie, gdzie zetknął się ze św. 

Ambrożym, biskupem tego miasta. Augustyn zaczął chodzić na jego 

kazania. Ambroży zaimponował mu wymową i głębią treści. Niedługo 

potem Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawia Apostoła i natrafił na frag-

ment Listu do Rzymian: „Żyjmy przyzwoicie jak jasny dzień: nie w hulan-

kach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. 

Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbyt-

nio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,13-14). Jak napisał Augustyn w 

swoich „Wyznaniach”, poczuł nagle jakby strumień silnego światła w 

ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia, odczuł żal z 

powodu zmarnowanej przeszłości. I wkrótce, w wieku 33 lat, przyjął 

chrzest. Stał się wielkim nauczycielem wiary, pisarzem chrześcijańskim, 

biskupem i doktorem Kościoła. 

 Droga powrotu do Boga jest dostępna dla każdego z nas i prowadzi 

do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko nowe. I prowadzi do 

zachwytu, wraz z psalmistą, że „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”. 

Przygotowanie do spotkania z Panem w tajemnicy Jego narodzenia ma 

wypełnić nasz tegoroczny Adwent. Św. Augustyn po swoim nawróceniu 

rozdał swój majątek pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi zamieszkali ra-

zem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom Pisma 

Świętego. W ten sposób zrozumiał, że celem jego życia jest Jezus Chry-

stus i poszukiwanie królestwa Bożego. 

 Św. Jan, który „obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów” ma dziś dla nas konkretną pro-

pozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym historia 

zbawienia ma swój punkt przełomowy. Kto pragnie przyjąć do swojego 

życia Jezusa, nie może żyć w starych i grzesznych przyzwyczajeniach, 

udawać pobożności czy od czasu do czasu przypomnieć sobie o Bogu. 

Pomocą w otwarciu serca na przychodzącego Pana jest słowo Boże i 

modlitwa. Dzięki temu nasze serce napełnia się miłością, którą możemy 

dzielić się z innymi przez słowa, czyny i modlitwę. 

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 

 wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 

 ks. Leszek Smolinski 
 

Drodzy bracia i siostry, 

 W minioną niedzielę rozpoczęliśmy Adwent wraz z 
zaproszeniem do czuwania. Dzisiaj, w drugą niedzielę 
tego okresu przygotowań do Bożego Narodzenia, liturgia 
wskazuje właściwą jemu treść: jest to czas, by uznać 

pustki, które trzeba wypełnić w naszym życiu, aby wyrównać chropowatości 
pychy i uczynić miejsce dla Jezusa, który przychodzi. 
Prorok Izajasz zwraca się do ludu, ogłaszając koniec wygnania w Babilonie 
i powrót do Jerozolimy. Prorokuje: „Głos się rozlega: «Przygotujcie na pu-
styni drogę dla Pana» […] Niech się podniosą wszystkie doliny” (40.3). 
Doliny, które mają zostać podniesione są obrazem wszystkich braków w 
naszym zachowaniu wobec Boga, wszystkich naszych grzechów zaniecha-
nia. Pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy albo, 
że modlimy się bardzo niewiele. Adwent jest zatem czasem sprzyjającym 
bardziej intensywnej modlitwie, aby przeznaczyć ważne, należne miejsce 
dla życia duchowego. Inną pustką może być brak miłości wobec bliźniego, 
zwłaszcza osób, które najbardziej potrzebują pomocy nie tylko materialnej, 
ale także duchowej. Jesteśmy wezwani do bycia bardziej wrażliwymi na 
potrzeby innych, bycia bliżej nich. Podobnie jak Jan Chrzciciel, możemy w 
ten sposób otworzyć drogi nadziei na pustyni oschłych serc wielu ludzi. 
 „Niech się wszystkie góry i wzgórza obniżą” (w. 4) – zachęca ponadto 
Izajasz. Góry i pagórki, które muszą być obniżone, to pycha, duma, arogan-
cja. Musimy przyjąć postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na 
przyjście naszego Zbawiciela, który jest łagodnego i pokornego serca (por. 
Mt 11, 29). Następnie jesteśmy wezwani do wyeliminowania wszystkich 
przeszkód, które stawiamy naszej jedności z Panem: „Równiną niechaj się 
staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana 
objawi, zobaczy ją wszelkie ciało” (Iz 40, 4-5). Jednak te działania trzeba 
wypełniać z radością, ponieważ mają na celu przygotowanie na przyjście 
Jezusa. Kiedy oczekujemy w domu wizyty drogiej nam osoby, wszystko 
przygotowujemy troskliwie i radośnie. W ten sam sposób pragniemy przy-
gotować się na przyjście Pana: oczekiwać na niego każdego dnia z troską, 
aby być napełnionymi Jego łaską, gdy przyjdzie. 
 W Ewangelii Jan Chrzciciel realizuje postać zapowiadaną przez Izaja-
sza, „Głos wołającego na pustyni”. Ta pustynia daje nam przede wszystkim 
wskazówkę miejsca, w którym żył i głosił swoje słowo Jan Chrzciciel. Ale 
przypomina nam także o klimacie nawrócenia i pokuty, który pozwala nam 
przygotować się do spotkania z Panem. Jan oświadcza: „Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (Mk 1, 8). Zbawiciel, 
na którego czekamy może przemienić nasze życie mocą Ducha Świętego, 
mocą miłości. Duch Święty wlewa bowiem do naszych serc miłość Boga, 
będącą niewyczerpalnym źródłem oczyszczenia, nowego życia i wolności. 
Maryja Dziewica w pełni żyła tą rzeczywistością, pozwalając się „ochrzcić” 
Duchem Świętym, który zrosił ją obficie swą mocą. Ta, która przygotowała 
przyjście Chrystusa całym swoim życiem, niech nam pomaga naśladować 
jej przykład i prowadzi nasze kroki na spotkanie Pana, który przychodzi. 

 
 

Zapraszamy na Roraty 
Sobota -  10:00AM 

 Dzieci zachęcamy do przygotowania lampionów.   

Wizyta Świętego Mikołaja  
Święty Mikołaj odwiedzi naszą parafię dzisiaj, 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 
 

Komunikat Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 

Dzisiaj, o godz. 2:00PM, w domu parafialnym, odbędzie się spotkanie członków Koła. 

Zapraszamy wszystkich członków oraz osoby zainteresowane naszą działalnością. 
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