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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 

 

Cry out with joy and gladness: 
for among you is the great Holy One of Israel 

Głośmy z  weselem,   
Bóg jest  między nami  



 

 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. 

 "He who is mightier than I  

is coming"  
Why did thousands come out to hear John the 
Baptist preach? And what was so unusual about his 
message? When John the Baptist appeared on the 

public scene and began to prophesy the whole nation of Israel 
took notice. It had been many hundreds of years since a prophet 
had spoken out and performed signs in the land of Israel. John 
broke the long silence with the sudden announcement that the 
Messiah was about to appear. God had long ago promised his 
people through the patriarchs of the old covenant, and through 
the prophets and rulers of Israel, that he would send them a 
Redeemer who would save them from their sins, free them from 
oppression, fill them with the joy of his presence and bring them 
his everlasting kingdom of peace and righteousness. 
John brought 'good news' to the people 
The people recognized that John was an extraordinary man of 
God and a true prophet who spoke in God's name. They came 
out to hear the "good news" which he preached to them. And 
they willingly submitted to his baptism of repentance at the River 
Jordan where he preached. John's task was to wake people up 
from spiritual sleep and indifference, and to turn them back to 
hear God's voice and obey his commandments. John wanted the 
people to be in a good place to receive the Messiah and follow 
him. 
Luke mentions two groups in particular who came to John for 
spiritual renewal - tax collectors and Jewish soldiers who be-
longed to the Roman peace-keeping force. Both groups were 
regarded as being spiritually unfit and unclean by the Jewish 
authorities and were treated as outcasts. John welcomed them 
with open arms along with all the multitude of people who came 
to hear the "good news" and be baptized in the cleansing waters 
of the River Jordan. 
John's message of repentance  
John's message of renewal and repentance was very practical. 
He told the people three things: First, every follower of God must 
share what they possess with their neighbors, especially with 
those who lacked the basic necessities of life. John recognized 
that this was a key duty for every individual and an outward 
expression of the great commandment to love one's neighbor as 
oneself .  
Second, John pointed out the sacred duty to give each and every 
person what is their due and to not take from them what rightfully 
belongs to them. God commands that each person be treated 
with respect and that honor be given where honor is due. John 
told the tax collectors that they must not coerce people to pay 
more tax money than what was rightfully due. John instructed 
soldiers to not abuse their authority or power to compel people to 
give or do things for them beyond what was rightful and their 
due. (It was not uncommon for soldiers to abuse their position to 
force people to carry their heavy equipment for them or to rob 
them of their goods.) John did not tell them to leave their profes-
sion, but to be good, honest, and respectful soldiers.  
And thirdly, John exhorted his listeners to be content with what 
they had and to avoid coveting (wrongfully desiring or acquiring) 
what belonged to others. John basically called the people to turn 
back to God and to walk in his way of love and righteousness.  
The word of God has power to transform us 
Whenever the Gospel is proclaimed it has power to awaken faith 
in people who will listen and turn to God. God, in turn, is always 
ready to open our eyes to the spiritual reality of his kingdom and 
to the power and action of the Holy Spirit who transforms us into 

the likeness of Christ. Do you believe that God's word is "good 
news" for you? And do you allow his word to take root and grow 
in you, and bring you the fruit of joy, freedom, and new life in the 
Holy Spirit?  
John's message of "good news" aroused in many people a new 
hope and joyful expectation that this was now the decisive mo-
ment for the long-expected Messiah and Savior to come with 
power, justice, and judgment to establish his reign of peace and 
righteousness. Many wondered aloud if John himself might be 
the promised Messiah, the one who would deliver them from 
oppression.  
John's response was loud and clear - he was only the herald's 
voice who prepares the way for the Messiah's coming. When 
John compared his position with the Messiah, John humbly 
stated that he considered himself lower than the lowest slave. 
His task was simply to awaken the interest of his people for 
God's word, unsettle them from their complacency, and arouse in 
them enough good will to recognize and receive the Messiah 
when he came. With John the Baptist, the Holy Spirit begins the 
restoration to the human race of the "divine likeness," prefiguring 
what would be achieved through and in the Lord Jesus Christ.  
The Messiah will baptize with the Holy Spirit and fire 
John's baptism was for repentance - turning away from sin and 
taking on a new way of life according to God's word. John said 
that the Messiah would "baptize with the Holy Spirit and with 
fire." Fire in biblical times was associated with God and with his 
action in the world and in the lives of his people. God sometimes 
manifested his presence by use of fire, such as the burning bush 
which was not consumed when God spoke to Moses. The image 
of fire was also used to symbolize God's glory, his protective 
presence, his holiness, his righteous judgment, and his wrath 
against sin. John expanded this image with the illustration of the 
process of separating wheat from chaff. A winnowing fan was 
used for tossing the wheat in the air. The heavier kernels of 
wheat fell to the ground, while the lighter chaff was carried off by 
the wind. The chaff was then collected and used for fuel .  
The fire of the Holy Spirit 
In the New Testament, the image of fire is also used of the Holy 
Spirit who comes to cleanse us from sin and make us holy. God's 
fire both purifies us of sin and it inspires in us a reverent fear of 
God and of his word. And it increases our desire for holiness and 
for the joy of meeting the Lord when he comes again.  
Do you want to be on fire for God and for the return of the Lord 
Jesus when he comes in his glory? Our baptism in Jesus Christ 
by water and the Spirit results in a new birth and entry into God's 
kingdom as his beloved sons and daughters. Jesus is ready to 
give us the fire of his Spirit that we may radiate the joy of the 
Gospel to a world in desperate need of God's light and truth. The 
word of God has power to change and transform our lives that 
we may be lights pointing others to Jesus Christ, the true light of 
the world.  Like John the Baptist, we too are called to give testi-
mony to the light and truth of Jesus Christ. Do you point others to 
Jesus Christ in the way you speak and live?   Don Schwager 

  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 - 8:00 AM  

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 

The Mass Intentions 

Saturday, 12.15.18   
10:00 AM  - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzeb-
ne łaski dla Łucji, Julii (95 rocz. urodzin) oraz Ani Franczyk             
5:00 PM  - For God’s blessing for Bernie Taylor 
Sunday, 12.16.18 - III Sunday of Advent   
8:00AM    - For God’s blessing for Bernie Taylor 
9:45 AM   - W intencji Tomasza Sowińskiego i jego rodziny 
12:00 PM  ++ Eugenia Urbańska,  
 Wawrzyniec Witos (w rocznicę śmierci) 
Tuesday, 12.18.18  
8:00AM     + Ilina Wawryniuk 
Wednesday, 12.19.18  
7:30 PM    ++ Stanisław & Zofia, Wojciech Mech 
                 - ________________________ 
Thursday, 12.20.18 
8:00AM     - For God’s blessing for Bernie Taylor 
7:30 PM    - ________________________ 
                 - ________________________ 
Friday, 12.21.18 
7:30 PM    - O Boże błogosławieństwo dla Izabeli Łapiński                              
                 ++ Krzysztof, Czesław, Halina Birek 
Saturday, 12.22.18   
10:00 AM  + Anna Witkowska 
                 + Fryderyk Posłuszny 
5:00 PM   - For God’s blessing for Bernie Taylor 
Sunday, 12.2318 - III Sunday of Advent   
8:00AM    -+ Ewa Galant 
9:45 AM   + Fryderyk Posłuszny 
                ++ Zofia, Józef Bochniarz 
12:00 PM - Dziękczynno-błagalna w rocznicę ślubu  
                   Aldony i Bogdana Bażant 
                + Teresa Barska 

Lectors  

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 
Wednesday,  12.19.18 
7:30PM  - Izabela Łapiński 
Thursday,  12.20.18 
7:30PM  - Agnieszka Góralczyk 
Friday,  12.21.18 
7:30PM  - Andrzej Łapiński 
Saturday,  12.22.18 
10:00AM  - Alicja Sowińska 
5:00 PM  - Sharon Beale 
Sunday,  12.23.18 
8:00 AM  - Anna Marie Trimnell 
9:45 AM  - Paweł Kulik / Jakub Bernacki 
12:00 PM  - Alicja Sowiński / Andrzej Łapiński  

Eucharistic Ministers 

Saturday 12.15.18 
5:00 PM  - Ignatius Mokuohai 
Sunday 12.16.18 
8:00 AM  - Sharon Beale 
9:45 AM       - Miłosz Góralczyk 
Saturday 12.22.18 
5:00 PM  - Ignatius Mokuohai 
Sunday 12.23.18 
8:00 AM  - Evelyn Soros 
9:45 AM       - Michał Franczyk 
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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 udzielane są 
osobom, które formalnie i systematycznie praktykują swoją wiarę 
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Radość z bliskości Pana  

W trzecią niedzielę Adwentu Kościół wzywa nas słowami św. 

Pawła do radości: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz po-

wtarzam: radujcie się”. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, 

by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humo-

rem? Św. Franciszek z Asyżu uczył, że prawdziwa radość jako 

dar Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez poboż-

ną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz goto-

wość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Mamy 

bowiem w każdym swoim życiowym położeniu dostrzegać obecność Boga i 

być wdzięcznym. 

 Kiedy patrzymy na naszą codzienność, to przynosi nam ona konkretne 

przykłady osób, które odkryły w życiu radość i potrafiły dzielić się nią z innymi. 

Jedną z nich jest Sługa Boża Marta Robin (1902 – 1981), francuska mistyczka 

i stygmatyczka, duchowa matka wspólnot świeckich pod nazwą „Ogniska 

Miłości”. Zadaniem tych grup jest organizowanie pięciodniowych rekolekcji 

oraz dni skupienia. Na całym świecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym 

dwie w Polsce. Tę sparaliżowaną kobietę, przez ponad pół wieku leżącą w 

łóżku, odwiedziło przeszło 100 tysięcy osób. Dla każdego spotkanie z Martą w 

jej pogrążonym w półmroku pokoju, było nową nadzieją, inspiracją do lepszego 

życia. Każdy, kto opuszczał jej pokój, wychodził już inny. Ta cierpiąca kobieta 

wyznała: „Jedna rzecz pozostaje zawsze, i jest ona dostępna dla każdego: 

radość innych.... dać im trochę więcej spokoju, otuchy, nadziei, wywołać 

uśmiech, to wszystko jest słodka praca i nie trzeba do tego koniecznie stać na 

nogach ani mieć dobrego zdrowia. Wręcz przeciwnie. Nikt inny nie zrozumie 

tego lepiej jak ten, kto wiele przecierpiał”. Dla wielu z nas życie Marty Robin 

może wydawać się czymś odległym, a jej cierpienia czymś nierealnym. Pa-

trząc jednak w duchu wiary, możemy dostrzec radość, która była związana z 

nieustanną wspólnotą tej kobiety z Bogiem. Świadczy o tym choćby fakt, że 

przez pół wieku karmiła się tylko Komunią Świętą. 

 Co mamy czynić? To pytanie, które stawiali Janowi nad Jordanem celnicy 

i żołnierze, pozostaje aktualne również dla nas, „ludzi adwentowych”. I warto 

szukać na nie odpowiedzi w czasie tegorocznego Adwentu, kiedy odczuwamy, 

że zbliżamy się do spotkania z Panem. Pięknie wyglądają w Adwencie oświe-

tlone ulice. Światło prowadzi wielu ludzi na poranne msze roratnie. Ale jakże 

wiele światła rozbłyska w sercach ludzi, którzy dokonują dzieła pojednania z 

Bogiem i wspólnotą Kościoła; kiedy klękają u kratek konfesjonału i odnawiają 

wewnętrzną radość. „z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, 

który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubili-

śmy” (papież Franciszek). 

 W tym czasie adwentowego oczekiwania na spotkanie z Panem częściej 

obdarowujmy się uśmiechem, który szczególnie w trudnych chwilach dodaje 

otuchy. I podejmijmy wezwanie św. Pawła: „O nic się już zbytnio nie troskajcie, 

ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaga-

niu z dziękczynieniem”. 

  ks. Leszek Smolinski 

 Niedziela radości 

Gaudete – to łacińska nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, 
pochodząca od pierwszego słowa antyfony rozpoczyna-
jącej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pocho-

dzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Raduj-
cie się ! Jej przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko 
nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się 
szat koloru różowego (stosuje się je jeszcze tylko w czwartą niedzielę Wiel-
kiego Postu, tzw. niedzielę laetare). Papież Paweł VI w 1975 r. w adhortacji 
apostolskiej „Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy 
rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielo-
rakich radości ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną 
pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej będziemy się radować, gdy odkryjemy praw-
dę o tym, że Chrystus wciąż do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość 

płynąca ze świadomości, że stoi On także u podwoi naszego serca i kołacze. 
Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się przecież 
w głębinach naszego serca. Może ono stać się Betlejem, gdzie zamieszka 
Emmanuel – Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go ugo-
ścić. Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie wpuszczają ponuraków, 
tylko ludzi, którzy umieją się cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy 
się do Nieba, ponieważ nie umiemy się cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak to się 
robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź radosny! Nie 
zamykaj się w samotności i smutku. Jezus jest z Tobą! 
 Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie kojarzy się 
tylko i wyłącznie z okresem przed Bożym Narodzeniem, jako czas przygoto-
wania do świąt. Niekiedy też, niestety, bywa on postrzegany jako okres swoi-
stej pokuty i postu, co jest jak najbardziej błędnym przeświadczeniem. 
Ogólnie możemy powiedzieć, że Adwent jest czasem pobożnego i radosne-
go oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna Bożego. Obecnie przeżywa-
my jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości 
Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: 
„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest 
blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in 
Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, 
czyli po prostu „niedzielą radości”. 
 Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa tej niedzieli. Bywa ona 
bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie to wywodzi się od koloru 
szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień. Otóż, jest to właśnie kolor 
różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy (poza nie-
dzielą gaudete, używa się go w tzw. niedzielę laetare, którą jest czwarta 
niedziela Wielkiego Postu). 
 W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w 
jasnym świetle wydaje się przybierać barwę różową. Dobór koloru wynika z 
jego skojarzenia z widokiem nieba o świcie. Wyobraża on blask przyjścia 
Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel 
jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce. Właśnie 
tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi 
nas Słońce Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 
śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n). 
 Wspólnota kościelna rozumie znaczenie wyjątkowego charakteru Ad-
wentu jako czasu przygotowania do przyjęcia prawdy o Wcieleniu Boga. 
Dlatego też umieszcza ona adwentowe niedziele wysoko w tabeli pierwszeń-
stwa dni liturgicznych. Oznacza to, że nie wolno nam zrezygnować z celebro-
wania „niedzieli gaudete” na rzecz np. parafialnych uroczystości odpusto-
wych. Radość płynąca ze zbliżających się świąt nie wynika z emocjonalnych 
uniesień, lecz bierze się z autentycznych religijnych przeżyć. Sam Adwent 
zaś ukazuje nam prawdziwą radość bycia chrześcijaninem, który oczekuje 
pojawienia się swojego jedynego Pana. 

 
  

Bądź pozdrowiony Gościu nasz!!! 

 Bardzo serdecznie witamy Sekretarza Generalnego Towa-
rzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Andrzeja 
Orczykowskiego, TChr, który poprzez rekolekcje adwentowe oraz 

posługę Słowa Bożego poprowadzi nas do głębokiego doświadczenia narodzin 
naszego Odkupiciela Jezusa Chrystusa.  
 Księże Andrzeju cała rodzina parafialna dziękuje Ci, że w gąszczu Twoich 
codziennych obowiązków znalazłeś kilka dni, by przybyć do Seattle I dzielić się z 
nami Twoim doświadczeniem wiary, nadziei i Bożego pokoju.  

Zapraszamy na Roraty 

Sobota -  10:00AM 
 Dzieci zachęcamy do przygotowania lampionów.   

 

  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 

St. Margaret of Scotland Parish Community  December 16, 2018 
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