
 

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 
 

Adoracja  
Najśw. Sakramentu 

PIĄTEK  6:30 - 7:30 PM 
 

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

The Baptism of the Lord January 13 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

C H WA L  I  B Ł O G O S Ł AW,  D U S Z O  M O J A  PA N A  

O  B L E S S  T H E  L O R D,  M Y  S O U L  

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 

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 

                 (414) 651 - 0073 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TY JESTEŚ MOIM SYNEM UMIŁOWANYM 

YOU ARE MY BELOVED SON 
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The Mass Intentions 

Saturday, 01.12.19 
10:00 AM  - Za dusze w czyścu cierpiące   
5:00 PM    - For God’s blessing and  
 good health for Bernie Taylor  
 

Sunday, 01.13.19 
8:00 AM    - For God’s blessing and recovery  
 for Sally Kean 
9:45 AM  - O Boże błogosławieństwo dla Pani Beaty  

 oraz jej grupy katechetycznej 

12:00 PM  + Teresa Barska  
 

Tuesday, 01.15.19 
8:00 AM  - For God’s blessing and  
 good health for Bernie Taylor  

Wednesday, 01.16.19 
7:30 PM  - ____________________ 

Thursday, 01.17.19  
8:00 AM   ++ Bolesław & Cecylia Modliński 

Friday, 01.18.19  
7:30 PM     - ____________________ 
 

Saturday, 01.19.19 
10:00 AM   - ____________________ 
‘5:00 PM   - ____________________ 
 

Sunday, 01.20.19 
8:00 AM    - ____________________ 
9:45 AM    - ____________________ 
12:00 PM  - ____________________ 

 

Lectors 

Saturday, 01.12.19 
5:00 PM  Tom Acheson 
 

Sunday, 01.13.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Grupa Katechetyczna  
12:00 PM  Andrzej Łapiński  
 Aldona Bażant  
 

Saturday, 01.19.19 
5:00 PM  Tom Beale  
 

Sunday, 01.20.19 
8:00 AM  Anna Marie Trimnell 
9:45 AM  Miłosz Góralczyk 
 Justyna Świerz 
12:00 PM  Alicja Sowiński 
 Andrzej Łapiński 

 

Eucharistic Ministers 

Saturday,01.12.19 
5:00 PM  Sharon Beale  
 

Sunday,  01.13.19 
8:00 AM  Evelyn Soros  
9:45 AM  Miłosz Góralczyk 
 

Saturday, 01.19.19 
5:00 PM  Ignatius Mokuohai  
 

Sunday,  01.20.19 
8:00 AM  Sharon Beale  
9:45 AM  Michał Franczyk 

"Baptized with  

the Holy Spirit  

and fire" 

  Do you want to be on fire for God? 

John the Baptist said that the Mes-

siah 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 sym-

bolize God's glory, his protective presence, his holiness, 

righteous judgment, and his wrath against sin. It is also 

used of the Holy Spirit. God's fire both purifies and 

cleanses, and it inspires a reverent fear of God and of his 

word in us. 

Jesus will baptize with the Holy Spirit and fire 

Jesus came to give us the fire of his Spirit that we may 

radiate the joy and truth of the Gospel to a world in des-

perate need of God's light and truth. His word has power 

to change and transform our lives that we may be lights 

pointing others to Christ. Like John the Baptist, we too are 

called to give testimony to the light and truth of Jesus 

Christ. Do you want the Lord's power, grace, and love to 

burn brightly in your life? Ask him to fill you with his Holy 

Spirit.  

John preached a baptism of repentance for the for-

giveness of sins. Why did Jesus, the Sinless One, submit 

himself to John's baptism? In this humble submission we 

see a foreshadowing of the "baptism" of his bloody death 

upon the cross. Jesus' baptism is the acceptance and the 

beginning of his mission as God’s suffering Servant. He 

allowed himself to be numbered among sinners. Jesus 

submitted himself entirely to his Father's will. Out of love 

he consented to this baptism of death for the remission of 

our sins. Do you know the joy of trust and submission to 

God?  

Jesus' baptism - beginning of a new creation 

The Father proclaimed his entire delight in his Son and 

spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, was 

present as he anointed Jesus for his ministry which began 

that day as he rose from the waters of the Jordan river. 

Jesus will be the source of the Spirit for all who come to 

believe in him. At his baptism the heavens were opened 

and the waters were sanctified by the descent of Jesus 

and the Holy Spirit, signifying the beginning of a new 

creation.  

Heaven will open for those who bow before the Lord 

How can we enter into the mystery of Jesus' humble self-

abasement and baptism? St. Gregory of Nazianzus (329-

389 AD), an early church father tells us: "Let us be buried 

with Christ by Baptism to rise with him; let us go down 

with him to be raised with him; and let us rise with him to 

be glorified with him." Do you want to see your life trans-

formed in the likeness of Christ? And do you want to 

become a more effective instrument of the Gospel? Ex-

amine Jesus' humility and ask the Holy Spirit to forge this 

same attitude in your heart. As you do, heaven will open 

for you as well.  

The Lord Jesus is ever ready to renew and refashion us 

in his likeness through the gift and working of the Holy 

Spirit - and he anoints us for mission as ambassadors of 

his kingdom of righteousness (moral goodness), peace, 

and joy. We are called to be the "light" and salt" of his 

kingdom that radiate the beauty and aroma of his mercy 

and goodness to those around us. The Lord Jesus wants 

his love and truth to shine through us that many others 

may may find new life, freedom, and joy in the Holy Spirit. 

Ask the Lord Jesus to fill you with his Holy Spirit that you 

may radiate the joy of the Gospel to those around you.  

"Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and with the fire 

of your love and goodness. May I always find joy and 

delight in seeking to please you in doing your will just as 

you have delighted in the joy of pleasing your Father and 

doing his will."  

Quote from the early church fathers: 

The divine - human reconciliation,   

"Do you see, beloved, how many and how great blessings 

we would have lost if the Lord had yielded to the exhorta-

tion of John and declined baptism? For the heavens had 

been shut before this. The region above was inaccessi-

ble. We might descend to the lower parts, but not ascend 

to the upper. So it happened not only that the Lord was 

being baptized - he also was making new the old creation. 

He was bringing the alienated under the scepter of adop-

tion (Romans 8:15). For straightway 'the heavens were 

opened to him.' A reconciliation took place between the 

visible and the invisible. The celestial orders were filled 

with joy, the diseases of earth were healed, secret things 

made known, those at enmity restored to amity. For you 

have heard the word of the Evangelist, saying, 'The heav-

ens were opened to him,' on account of three wonders 

[appearance of the eternal Father, Son, and Holy Spirit 

together at the baptism]. At the baptism of Christ the 

Bridegroom, it was fitting that the heavenly chamber 

should open its glorious gates. So when the Holy Spirit 

descended in the form of a dove, and the Father's voice 

spread everywhere, it was fitting that 'the gates of heaven 

should be lifted up.'" (St. Hippolytus, 170-236 A.D. ) 

Don Schwager  

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  mem-
ber of our Parish. 

 

SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month.  In case of 
emergency please call the parish office at any time: 

St. Margaret of Scotland Parish Community  January 13 2019 

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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 Żyć łaską chrztu 

 Wiele razy zadajemy sobie pytanie: kim jest człowiek? Co wyróż-
nia go od innych stworzeń? Dlaczego Bóg chciał człowieka dla 
niego samego? Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi 
nam dzisiejsze Święto Chrztu Pańskiego. Patrzymy już na Chry-
stusa dorosłego, który przychodzi nad Jordan, aby przyjąć chrzest 

od Jana. Chrzest janowy był dla Izraelity znakiem i świadectwem zmiany sposo-
bu życia, czyli nawrócenia i pokuty. Chrystus tego nie potrzebował, o czym za-
świadcza sam Jan. Jezus nie przyszedł zatem nad Jordan żeby się nawrócić i 
czynić pokutę. Przyszedł, aby zatopić w Jordanie grzechy całego świata, a potem 
w swojej Krwi. 
Dla Chrystusa w momencie chrztu w Jordanie rozpoczyna się nowy etap życia. 
Ukryte życie w Nazarecie zamienia teraz na życie wędrownego nauczyciela. 
Przemierzy całą ziemie izraelską głosząc Dobra Nowinę o zbawieniu, którą przy-
pieczętują swoją Krwią przelaną na Kalwarii. Od Ojca otrzymuje pełnomocnictwo 
do wypełnienia tego dzieła, kiedy nad wodami unosi się głos miłosnego wyzna-
nia: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 
Chrzest Chrystusa jest obrazem naszego chrztu, dzięki któremu otrzymaliśmy 
Boże życie. I staliśmy się umiłowanymi dziećmi Boga. To wtedy Ojciec niebieski 
powiedział do każdego z nas osobiście: „Tyś jest moim synem, ja ciebie dziś 
zrodziłem”. Św. Ludwik, król Francji, mawiał, że bardziej od katedry, w której 
został koronowany na króla, ceni sobie kaplicę pałacową, w której został 
ochrzczony. W katedrze został tylko królem Francji, a w kaplicy pałacowej – 
dzieckiem Bożym. 
Chrzest wzywa nas do rozwoju daru dziecięctwa Bożego, do życia dla Królestwa. 
Jak napisała Katarzyna w „Liście do przyjaciół” zamieszczonym w młodzieżowym 
tygodniku „Droga”, „mało komu chce się robić ponad to, co ‘do niego należy’. 
Coraz częściej słyszy się stwierdzenie – nie mam czasu; później, nie teraz, je-
stem zajęty. A gdybyśmy zaczęli postępować inaczej?! Gdybyśmy wreszcie 
otworzyli oczy i spojrzeli na to, co jest w życiu naprawdę ważne? Bóg stawia nam 
wszystkim wymagania. Ten, kto naprawdę kocha, wymaga. Gdyby rodzice nie 
kochali swoich pociech, daliby im wolną rękę i zaniechali ich wychowania. Ale 
czy w przyszłości dzieci umiałyby żyć? Z pewnością nie!”. 
W jaki sposób staramy się o rozwój dziecięctwa Bożego? Czy podejmujemy 
współpracę z łaską Chrztu? Często przecież słyszymy: Ja wierzę, ale nie prakty-
kuję. „Wiara bez uczynków martwa jest”. Mówić: jestem wierzącym, ale nie prak-
tykuje, znaczy tyle, co powiedzieć: żyję, ale nie oddycham. Św. Augustyn napisał 
takie głębokie słowa: „Nie ma żadnych bogactw, żadnych skarbów, żadnych 
zaszczytów i żadnych dóbr tego świata, które by zastąpiły to dobro, jakim jest 
wiara katolicka”.  
Niech dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego będzie dla nas przypomnieniem 
miejsca i dnia, w którym nad każdym z nas zabrzmiało miłosne wyznanie Boga, 
kiedy staliśmy się Jego umiłowanymi dziećmi. Dzień Chrztu to bowiem najważ-
niejsze wydarzenie w życiu chrześcijanina. Wyraźmy więc Bogu przy okazji dzi-
siejszego święta szczególną wdzięczność także za Chrzest, dzięki któremu na-
sza Ojczyzna stałą się krajem chrześcijańskim. 
ks. Leszek Smolinski 

   

Chrzest – budzeniem wiary 

 Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Brzmią jesz-
cze kolędy, stoi szopka, ale Ewangelia dzisiejsza przenosi nas już o trzydzieści lat 
wprzód, nad Jordan, gdzie w szerokiej dolinie, w rozlewiskach rzeki Jan udziela 
chrztu Jezusowi. Może nas dziwi, że tak szybko liturgia Kościoła każe nam jakby 
zapomnieć o Bożym Narodzeniu. Ale gdy weźmiemy do ręki Pismo Święte, okaże 
się, że opowiadanie o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa to zaledwie mały ułamek 
całości Ewangelii. Ewangeliści chcieli bowiem przede wszystkim pisać o działalno-
ści publicznej Pana Jezusa, o Jego nauce, wreszcie bardzo szczegółowo o Jego 
męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Nie pisali kroniki, życiorysu, lecz ich celem było 
budzenie wiary, pokazanie, kim jest Jezus Chrystus. Tak samo i nam potrzeba 
pamiętać, czyje i jak wielkie narodzenie świętujemy.  
 Uroczystość Chrztu Pańskiego przypomina nam i nakłania do ponownego 
przemyślenia faktu naszego Chrztu i wszystkich z niego wypływających konse-
kwencji i zobowiązań. Warto może rzeczywiście w tym zrelatywizowanym świecie 
ustalić pewne stałe i niewzruszone punkty odniesienia. A jednym z nich jest na 
pewno nasz Chrzest – Sakrament obmywającej łaski Bożej, Sakrament usynowie-
nia, Sakrament odrodzenia i życia. Święty Grzegorz z Nazjanzu w swoim 39. kaza-
niu tak wspaniale napisał: Chrystus zanurzony w wodzie, z Nim razem wstąpmy do 
niej, abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili… Pan Jezus wychodzi z wody i unosi ze 
sobą w górę cały świat, widzi otwierające się niebiosa … zstępuje Duch Święty, 

aby widzialnie uczcić ludzkie ciało Pana Jezusa, ponieważ i ono jest przebóstwio-
ne i w nim Bóg staje się widzialny. Aby mieć takie spojrzenie na Chrzest potrzeba 
wiary. Znamy pewnie z lekcji katechezy skutki sakramentu Chrztu. Katechizm 
Kościoła Katolickiego ujmuje je w pięć artykułów: 1. uwolnienie od grzechu pierwo-
rodnego; 2. synostwo Boże; 3. wszczepienie w Chrystusa; 4. udział w posłannic-
twie Chrystusa i Kościoła; 5. duchowość chrzcielna. Tylko to powinno się liczyć dla 
osoby przyjmującej Chrzest i tylko to powinno się liczyć dla tych, którzy przynoszą 
dziecko do Chrztu – rodziców i chrzestnych. Wszystko inne – jak strój, świeca, 
fotograf czy kamerzysta, przyjęcie – winno być na drugim planie. Ale do tego po-
trzeba wiary! Tak bardzo we współczesnym świecie, dla współczesnych katolików, 
sakrament Chrztu świętego stał się okazją do rodzinnego spotkania i imprezowa-
nia. Wiele rodzin wręcz nie chce, by sakrament Chrztu był udzielany ich dzieciom 
w sposób uroczysty podczas niedzielnej Eucharystii. Lepiej po cichu w sobotę po 
Mszy, bo wtedy w niedzielę można odespać. Jak wielką rolę w duchowości chrze-
ścijańskiej odgrywa chrzest, świadczy postawa Jana Pawła II, który podczas I 
pielgrzymki do Ojczyzny, nawiedzając rodzinny kościół w Wadowicach (7 VI 1979), 
zatrzymał się przy chrzcielnicy na modlitwę, a potem powiedział: „Kiedy patrzę 
wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez para-
fię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w 
wadowickim kościele parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do Łaski 
Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 
20 VI 1920 roku”.  
 Czy Ty pamiętasz datę swojego chrztu? Obchodzimy hucznie datę przyjścia 
na świat – nasze ziemskie narodziny; a dlaczego tak trudno nam pamiętać i wspo-
minać datę narodzenia dla Dziecięctwa Bożego jaką jest data Chrztu.  
 Ponieważ chrzest na ogół przyjmowany jest w nieświadomości niemowlęctwa, 
dlatego domaga się ciągłego uświadamiania i pogłębiania. I tu jest niesamowita 
rola rodziców i chrzestnych. Rodzice chrzestni mają być świadkami życia religijne-
go dla dziecka, a coraz częściej są to ludzie przypadkowi. Zdarza się i tak, że w 
kancelarii parafialnej można usłyszeć zdanie: „Nie mamy kogo wziąć z rodziny, bo 
nie mają sakramentu małżeństwa; albo są po rozwodach…, albo odmawiają, bo 
nie chcą odpowiedzialności”. I co mamy zrobić?  
 Szukajcie i proponujcie, bo sakrament Chrztu może być też okazją do nawró-
cenia. W chrześcijańskiej ascezie nawrócenie nadal pozostaje warunkiem chrztu, 
ale jest zarazem jego koniecznym następstwem i poniekąd dopełnieniem. W przy-
padku chrztu dziecka jego nawrócenie zastępuje wiara Kościoła i zobowiązanie 
rodziców naturalnych oraz chrzestnych do wychowania nowo ochrzczonego we 
wierze. Z chwilą dojścia do używania rozumu, ochrzczony ma obowiązek dokonać 
świadomego wyboru Chrystusa i pójść za Nim (naśladowanie Chrystusa).  
Niesamowite bogactwo niesie w sobie sakrament Chrztu świętego. Nie zdajemy 
sobie z tego sprawy, jak wiele łask otrzymujemy w chwili Chrztu od Stwórcy. Ojciec 
Czesław Kudroń w jednej ze swych książek, tak opisuje moment Chrztu, ujmując 
go w modlitwę wieczorną emeryta: „Był wielki dzień, a ja go nie pamiętam. W 
książce metryk zapisano moje imię na znak, że jestem żywy. Woda i światło i 
namaszczenie świętym Krzyżmem odpędziły szatana, by się nie wznosił nietope-
rzowym skrzydłem nad białym czołem. Potem zasnąłem w poduszkach ozdobio-
nych mirtem, z uśmiechem znaczącym radość. A dziś, gdy jestem prawie emery-
tem, może dla ludzi znanym weteranem – ze wstydem wyznać muszę, że nie 
zawsze czułem złotą glorię Twojego Boże Oblicza nad moim czołem. Miałem być 
prosty jak gołąb wśród ulicznej zdrady i biały jak lilia na tle czarnego bruku… I co ja 
zrobiłem z moim chrześcijaństwem? Uczyń mnie żywym ogniem, by się mnie nieba 
nie wyparły wyrokiem Apokalipsy: „Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś 
umarły”.  
 Chrzest daje nam prawdziwe życie. Obyśmy tak układali nasze życie, by w 
każdej jego chwili, każdy z nas mógł wypowiedzieć, wyśpiewać słowa pieśni: „Com 
przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w 
każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła 
otwarł drzwi, w nim żyć, umierać pragnę”. 

Wasz Duszpasterz 
 

*********************************************************************************** 
Odwiedziny Duszpasterskie w Rodzinach 

 

 Nowy Rok to także czas modlitwy wspólnie z kapłanem w 
naszych domach rodzinach. 
 Celem wizyty dorocznej duszpasterskiej w rodzinie jest 
wspólna modlitwa, umocnienie Bożym błogosławieństwem na 

Nowy Rok a także dzielenie się troskami, radościami i nadziejami, jakie przeżywa 
rodzina oraz nasza parafialna wspólnota. 
 Osoby, które chciałyby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, prosimy 
wypełnienie zgłoszenia wraz z propozycją terminu spotkania przekazać bezpo-
średnio do mnie (zaproszenia można kierować także drogą mailową lub telefo-
niczną.  
 Jako jedyny duszpasterz polonijny w Seattle i okolicach pragnę odwiedzać 
wszystkich rodaków także tych, którzy nie są formalnie członkami naszej parafii. 
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