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II Sunday in Ordinary Time
St. Margaret of Scotland
Parish Community
3221 14th Ave. W. * Seattle, WA 98119
tel. (206) 282 - 1804
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

Parish Pastoral Staff

Kancelaria Parafialna

Pastor - Rev. Andrzej Galant, SChr

Tuesday / Wtorek
9:00AM - NOON

pastor@st-margaret-church.org
Parish Council Moderator - Andrzej Kieko

(206) 282 - 1804
(414) 651 - 0073

Bookkeeper - Henryka Posłuszny
bookkeeper@st-margaret-church.org
Organist & Choir Director
Ewa Rapca (425) 402-1646

H E RE A M I , L O RD ; I C O M E TO D O YO U R W I L L

TEACHER, WHERE ARE YOU STAYING?

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

“COME, AND YOU WILL SEE.”
P RZ YC H O DZ Ę B O Ż E P E Ł N I Ć TW O J Ą W O L Ę

St. Margaret of Scotland Parish Community

January 14, 2018
The Mass Intentions

Saturday, 01.13.18

10:00 AM - W intencji Panu Bogu wiadomej
5:00 PM + Margaret McHugh

Sunday, 01.14.18

8:00 AM + Margaret McHugh
9:45 AM + Sonia Busenbark
12:00 PM -O Boże błogosławieństwo
dla Adama Sowińskiego i jego rodziny

Tuesday, 01.16.18

8:00 AM + Margaret McHugh

Wednesday, 01.17.18
7:30 PM

- ____________________

Thursday, 01.18.18
8:00 AM

- For Parishioners

Friday, 01.19.18
7:30 PM

- W intencji zmarłych (z wypominek)

Saturday, 01.20.18

10:00 AM - O Boże błogosławieństwo
w rodzinie Sztajno
5:00 PM + Margaret McHugh

Sunday, 01.21.18
8:00 AM
9:45 AM

+ John Nino Lazzari
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie Asi Jezierskiej
12:00 PM ++ Paulina, Henryk, Zbigniew
Lectors
Saturday, 01.13.18
5:00 PM Sarah Walsh
Sunday, 01.14.18
8:00 AM Paula Guinasso
9:45 AM Grupa Katechetyczna
12:00 PM Andrzej Łapiński
Alicja Sowińska
Saturday, 01.20.18
5:00 PM Tom Acheson
Sunday, 01.21.18
8:00 AM Anna Marie Trimnell
9:45 AM Miłosz Góralczyk
Justyna Świerz
12:00 PM Izabela Łapiński
Aldona Bażant
Eucharistic Ministers
Saturday,01.13.18
5:00 PM Ignatius Mokuohai
Sunday, 01.14.18
8:00 AM Evelyn Soros / Albert Freedman
9:45 AM Michał Franczyk
Saturday, 01.20.18
5:00 PM Tom Beale
Sunday, 01.21.18
8:00 AM Sharon Beale / Albert Freedman
9:45 AM Marian Olech

"We have found
the Messiah!"
Who is Jesus for you? John calls
Jesus the Lamb of God and thus signifies
Jesus' mission as the One who redeems
us from our sins. The blood of the Passover Lamb (Ex12) delivered the Israelites from their oppression in Egypt and from the plague of death. The
Lord Jesus freely offered up his life for us on the cross
as the atoning sacrifice for our sins (1 Cor 5:7). The
blood which he poured out for us on the cross cleanses,
heals, and frees us from our slavery to sin, and from the
"wages of sin which is death" (Rom 6:23) and the
"destruction of both body and soul in hell" (Mt10:28).
It is significant that John was the son of the priest,
Zachariah, who participated in the daily sacrifice of a
lamb in the temple for the sins of the people (Ex 29). In
Jesus John saw the true and only sacrifice which could
deliver us from bondage to sin, death, and the powers of
hell. How did John know the true identity of Jesus, as
the Son of God and Savior of the world (Jn 1:29)? The
Holy Spirit revealed to John Jesus' true nature, such that
John bore witness that this is the Son of God. How can
we be certain that Jesus is truly the Christ, the Son of
the living God? The Holy Spirit makes the Lord Jesus
Christ known to us through the gift of faith. God gives us
freely of his Spirit that we may comprehend - with enlightened minds and eyes of faith - the great mystery
and plan of God to unite all things in his Son, our Lord
Jesus Christ.

"What do you seek?"
John in his characteristic humility was eager to point
beyond himself to the Christ (means Anointed One and
Messiah). He did not hesitate to direct his own disciples
to the Lord Jesus. When two of John's disciples began
to seek Jesus out, Jesus took the initiative to invite them
into his company. He did not wait for them to get his
attention. Instead he met them halfway. He asked them
one of the most fundamental questions of life: "What are
you looking for?" Jesus asks each one of us the same
question: "What are you searching for? Do you know the
meaning and purpose for your life?" Only God, the Father and Author of life, can answer that question and
make our purpose fully known to us. That is why the
Lord Jesus invites each one of us to draw near to himself. He wants us to know him personally - to know what
he came to do for us and what he wants to offer us.

"Come and see"
"Come and see" is the Lord's invitation for each one

Sacraments

of us to discover the joy of friendship and communion
with the One who made us in love for love. Saint Augustine of Hippo reminds us that it is God, our Creator and
Redeemer, who seeks us out, even when we are not
looking for him: "If you hadn't been called by God, what
could you have done to turn back? Didn’t the very One
who called you when you were opposed to Him make it
possible for you to turn back?" It is God who initiates and
who draws us to himself. Without his mercy and help we
could not find him on our own.
When we find something of great value it's natural to
want to share the good news of our discovery with our
family, friends, and neighbors. When Andrew met Jesus
and discovered that he was truly the Messiah, he immediately went to his brother Simon and told him the good
news. Andrew brought his brother to meet Jesus so he
could "come and see" for himself. When Jesus saw
Simon approaching he immediately reached out to Simon in the same way he had done for Andrew earlier.
Jesus looked at Simon and revealed that he knew who
Simon was and where he came from even before Simon
had set his eyes on Jesus. Jesus gave Simon a new
name which signified that God had a personal call and
mission for him. Jesus gave Simon the name "Cephas"
which is the Aramaic word for "rock". Cephas is translated as Peter (Petros in Greek and Petrus in Latin) which
also literally means "rock".
To call someone a "rock" was one of the greatest
compliments in the ancient world. The rabbis had a
saying that when God saw Abraham, he exclaimed: "I
have discovered a rock to found the world upon."
Through Abraham God established a nation for himself.
Through faith Peter grasped who Jesus truly was - the
Anointed One (Messiah and Christ) and the only begotten Son of God. The New Testament describes the
church as a spiritual house or temple with each member
joined together as living stones. Faith in Jesus Christ
makes us into rocks or spiritual stones. The Holy Spirit
gives us the gift of faith to know the Lord Jesus personally, power to live the gospel faithfully, and courage to
witness the truth and joy of the Gospel to others. The
Lord Jesus is ever ready to draw us to himself. Do you
seek to grow in the knowledge and love of the Lord
Jesus Christ?

"Lord Jesus Christ, fill me with the power of your
Holy Spirit that I may grow in the knowledge of your
great love and truth. Let your Spirit be aflame in my
heart that I may joyfully seek to do your will in all things."
Don Schwager

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. W katechezie obowiązkowo uczestniczy młodzież,
która w 2019 roku ukończy 16 lat.
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
Zamieszkać w modlitwie
Zwykłe uporządkowanie przedmiotów pozwala człowiekowi doznać kojącego pokoju. A cóż dopiero, gdy porządkujemy wewnętrzny bałagan.
Szukamy kogoś, przy kim się odnajdujemy. Tym razem Jezus ich
nie powoływał, to oni poszli za Nim i szli długo, nie wiedząc, czy ich potrzebuje,
aż w końcu usłyszał ich naśladujące Go kroki. Zapragnęli z Nim zamieszkać.
Zamieszkać – to znaleźć swoje miejsce, czyli taką przestrzeń, w której człowiek
nie odczuwa ani niepokoju, ani wyobcowania. Jest tylko jedna jedyna przestrzeń,
w której człowiek jest wolny od niepokoju, wygnania, wyobcowania, odrzucenia.
To przestrzeń modlitwy, która jest zamieszkiwaniem w Bogu. Gdy modlitwa jest
dla ciebie już mieszkaniem, a nie przelotnymi odwiedzinami, w tobie samym
rezyduje Duch Święty. Cała Biblia jest nasycona nieodpartą potrzebą ujrzenia
Boga. Znać kogoś, to nade wszystko widzieć. Bóg Starego i Nowego Testamentu
jest tym samym niewidzialnym Bogiem, bo Chrystus ostatecznie znika po zmartwychwstaniu, jednocząc się ze swym niewidzialnym Ojcem. Objawił się w ludzkim ciele, aby dać się zobaczyć mimo swego ukrycia w tym świecie.
Czy już dostrzegasz, gdzie mieszka Bóg? Czy już to zobaczyłeś, że mieszka
On tam, gdzie jest się niedostrzeganym, a nawet pomijanym? Nic nigdy i nikt
nigdy nie zaspokoił mojej tęsknoty duchowej. Wszystko, co napotykałem na
trasie losu, uśmierzało na chwilę powierzchnię serca lub naskórek niespokojnego
umysłu. Czy moje łaknienie ducha mogę zaspokoić sutym obiadem albo wpatrywaniem się w plazmowy ekran, upajając się alkoholem albo napawając seksem?
Głębiej, niż zdajemy sobie z tego sprawę, istnieje w nas siła tęsknoty, która
sprzeciwia się tym nieustannym zapychaniem się pozorami i namiastkami. Nie
wystarcza nam wiedzieć, że jest Bóg. Tęsknimy za doścignięciem Go, by wymóc
na Nim odpowiedź o Jego zamieszkiwanie.
Poszli i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Zobaczyli i
pozostali. Może samo widzenie było dotarciem do celu, pozostaniem i zamieszkiwaniem? Przeprowadzałem się do innej celi w klasztorze. Przez kilka dni w nowym mieszkaniu panował bałagan. Wypchane torby, książki i ubrania, zeszyty i
długopisy, pachnące cynamonem świece i obrazy przypominające okna na inny
świat, drewniany krzyż i tekturowe paczki, zimowe buty i kawa w puszce, wszystko to przypominało chaos przedstwórczy, dopóki nie ułożyłem ich na właściwym
miejscu. Zwykłe uporządkowanie przedmiotów pozwala człowiekowi doznać
kojącego pokoju. A cóż dopiero, gdy porządkujemy wewnętrzny bałagan myśli i
uczuć, wspomnień i relacji, modlitwy i zapatrzenia w oczy Boga! Gdy Jezus jest
na swoim miejscu w mojej duszy i gdy ja zamieszkuję w modlitwie, wszystko inne
odnajduje swoje miejsce. Wtedy we wszystkim odkrywamy sens i znaczenie,
jakie naprawdę nadał tym rzeczywistościom Bóg.
Augustyn Pelanowski OSPPE

Z całego serca dziękuję wszystkim naszym parafialnym aktorom, którzy w minioną niedzielę zgotowali nam duchową ucztę
prezentując wspaniałe Jasełka.
Dziękuję dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Szczególnie dziękuję Wam, Drodzy
Rodzice, bo to dzięki Waszej trosce i rodzicielskiemu poświęceniu dzieci i młodzież z pełnym zaangażowaniem a także radością przygotowały i przedstawiły
piękną i refleksyjną sztukę.
OSOBNE SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIE KIERUJEMY
DO AUTORKI I REŻYSERKI JASEŁEK, PANI IWONY BERNACKIEJ.
Dziękuję Wam wszystkim, Drodzy Parafianie którzy tak ofiarne angażowaliście
się w przygotowanie wszystkich dekoracji a także zorganizowanie przyjęcia z
okazji opłatka parafialnego.

Sklep Królestwa Bożego
Spacerkiem przez miasto wąziutką ulicą,
idę, gdzie światełka w noc się jeszcze świecą.
Widzę szyld na sklepie "Królestwa Bożego" małe drzwi otwarte są tu dla każdego.
Wchodzę więc do środka, zobaczyć co mają,
i za jaką cenę towar tam sprzedają.
Widząc mnie przy wejściu, Anioł wręcza siatkę,
ogromną, z jedwabiu, ozdobioną w kratkę.
„Mamy tutaj wszystko co w życiu potrzeba!
Skarby te przybyły wprost z samego nieba.

14 Stycznia, 2018

Nie przeocz niczego, co znajdziesz w tym sklepie,
im więcej nabierzesz, tym lepiej dla Ciebie.”
Biorę wpierw "Cierpliwość" - chcę ją mieć w zapasie,
skoro mi przypadło żyć w tym trudnym czasie.
Na drugim regale są stosy "Miłości".
Tego mi potrzeba na moje słabości w oczach czasem siedzi choroba zazdrości
i nienawiść także dręczy moje kości.
„Miłość" jest pomocna , ciepła i łagodna
i w codziennym życiu nigdy niezawodna.
Obok buteleczka niebiańskiej "Mądrości" ona mi pomoże rozwiązać trudności.
W życiu już spotkałem góry naiwności,
niewiele widziałem prawdziwej mądrości.
W sklepie nie ma wagi, nie widzę też miary!
Obiema rękami biorę z kosza "Wiary".
Ona jest konieczna w duchowej słabości,
pomaga pokonać wszystkie wątpliwości.
Moja siatka pełna, lśni jak pierścień złoty,
serce się otwiera widząc te klejnoty!
Chcę teraz zapłacić, proszę o rachunek.
A Anioł: „Idź w drogę, to jest podarunek!”
Tuż przed wyjściem widzę świetlaną "Nadzieję",
obok "Pokój”, "Radość "- dusza mi się śmieje.
Wkładam te klejnoty do swojej kieszeni teraz moje życie na lepsze się zmieni!
„Może coś zapłacę, oddam Panu memu?”
„Chrystus już zapłacił dawno, dawno temu.”
Dziękuję Ci Boże z głębi serca mego
za cudowny sklep ten - Królestwa Bożego.
O srebrze , o złocie już teraz nie marzę.
Nawet życie wieczne można dostać w darze!

Recepta na wychowanie
„rasowych chuliganów”
1. Od wczesnych lat należy dać dziecku to wszystko, czego tylko pragnie.
2. Trzeba się śmiać z jego śliskich i grubiańskich słów. Będzie się uważać za
mądre i dowcipne.
3. Należy je odgrodzić od wszelkich wpływów religijnych. Żadnej wzmianki o Bogu. Nie
posyłać na religię, nie nakłaniać do kościoła. Gdy dorośnie, samo sobie wybierze religię i
światopogląd.
4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy! Biedactwo gotowe nabawić się kompleksu winy.
5. Konsekwentnie robić wszystko za dziecko, gdy porozrzuca dokoła siebie rzeczy, sami
podnieście i połóżcie na swoim miejscu. W ten sposób nabierze przekonania, że odpowiedzialność za to co robi nie spoczywa na nim, lecz na otoczeniu.
6. Pozwalać dziecku wszystko czytać, oglądać wszystkie filmy w telewizji, wszystkiego
spróbować.
7. Kłócić się w jego obecności. Gdy wasze małżeństwo się rozleci, dziecko nie będzie
zaszokowane.
8. Dawać mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi ich zarabiać. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało się tak męczyć jak wy kiedyś.
9. Zaspakajać wszystkie jego życzenia i na wszystkie wygody. Gdyby odczuwało jakieś
braki, nie będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym, obarczonym kompleksami.
10. Stawać zawsze w obronie dziecka. Obojętnie z kim popadnie w tarapaty: policją, nauczycielami czy sąsiadami. Nie wolno dopuścić, by mu ktoś wyrządził krzywdę, tylko ono
może bezkarnie krzywdzić innych, poczynając od babci, kolegów itd.

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 bezpośrednio do mnie (zaproszenia można kierować także drogą mailową lub telefoniczną.
Jako jedyny duszpasterz polonijny w Seattle i okolicach pragnę odwiedzać
wszystkich rodaków także tych, którzy nie są formalnie członkami naszej parafii.

