
The Most Holy Trinity June 16, 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  
Parish Community  

 

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            6:30 - 7:30 PM 

I Friday of the Month  8:00PM –11:00 PM 

I Sunday of the Month 10:45AM-11:45AM 

Sacrament  
of Reconciliation  

30 min. before every Mass   

I Friday of the Month 8:00PM –11:00 PM 

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 

I Piątek Miesiąca       8:00PM –11:00 PM 

I Niedziela Miesiąca 10:45AM 

Spowiedź Święta 
30 MIN. przed każdą Mszą Świętą  
Sobota                 4:00PM - 4:45PM 

I Piątek Miesiąca  8:00PM - 11:00 PM 

 

Jak jest przedziwne imię  Twoje,  Panie  

O lord, our God,  
how wonderful your name in all the earth 

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  

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 

 T   

  (206) 282 - 1804  

 



The Mass Intentions 

Saturday, 06.15.19 
10:00AM  - _________________ 
 

5:00PM  + Patricia Woolman 
 

Sunday, 06.16.19   
8:00AM  - For God’s blessing for Alex  
 and her new conceived baby 
9:45AM - O Boże błogosławieństwo  
 oraz uzdrowienie Jana 
12:00PM - W intencji absolwentów oraz      
               dzieci i katechetów Szkoły Niedzielnej 
 

Tuesday 06.18.19 
8:00 AM   - For Loretta and Levi Williams  
 (in Ocean Shores) 

Wednesday, 06.19.19  
7:30PM  - ************************* 
 

Thursday, 06.20.19 
8:0 AM  - For Loretta and Levi Williams  
 (in Ocean Shores) 

Friday, 06.21.19 
7:30 PM - _________________ 
 

Saturday, 06.22.19 
10:00AM  - _________________ 
 

5:00PM  + Susan Beale 
 

Sunday, 06.23.19   
8:00AM  + Solomon Jerusalmi 
9:45AM - O Boże błogosławieństwo  
 oraz ozdrowienie Jana 
12:00PM - O Boże błogosławieństwo  
 dla Teresy i Jana Bernacki 
**** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** *** ** *** *** ** * **** ** *** ***  

LEKTORS 
Saturday, 06.15.19 
5:00 PM  Tom Acheson 

Sunday, 06.16.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM      Agnieszka Góralczyk / Jakub Bernacki
12:00 PM  Katecheci 
 

Saturday, 06.22.19 
5:00 PM  Sharon Beale 

Sunday, 06.23.19 

8:00 AM  Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM  Irena Kordula / Monika Posłuszny
12:00 PM  Izabela Łapiński / Alicja Sowińska 
 

 NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII 
 Sunday,  06.16.19 
 9:45 AM  Miłosz Góralczyk 
 Sunday,  06.23.19 
 9:45 AM  Marian Olech / Miłosz Góralczyk 
  

  

“The Spirit will guide you 
into all the truth” 

  How can we know God personally and grow in 
our understanding of his wisdom, truth, and 

love for us? Jesus made a claim which only God can 
make - he knows all things - the present and the past, as 
well as the future. Jesus not only claims to speak the 
truth, he calls himself the very source of truth when he 
proclaims that he is the way, the truth and the life. Now 
Jesus promises to send his disciples the Spirit of truth 
who will guide them in understanding all that Jesus came 
to say and do! Jesus tells his disciples that it is the role 
of the Holy Spirit to reveal what is true. It is through the 
gift and working of the Holy Spirit, who enlightens our 
hearts and minds, that we come to understand that the 
Godhead is a trinity of persons - Father, Son, and Holy 
Spirit.  

One Father, One Son, and One Holy Spirit perfectly united 
The Jews understood God as Creator and Father of all 
that he made and they understood Israel (the promised 
son and his heirs) as God's firstborn son. Jesus reveals 
the true nature of God the Father in an unheard of sense. 
He is eternally Father by his relationship to his eternal 
and only-begotten Son, who, reciprocally, is Son only in 
relation to his Father. The Spirit, likewise, is inseparably 
one with the Father and the Son. Jesus reveals the triune 
nature of God and the inseparable union of the Father, 
Son, and Holy Spirit.  

The mission of Jesus and the Spirit is one 
The mission of Jesus and of the Holy Spirit are the same 
- to reveal the glory of God and to share that glory with 
us by uniting us in a community of love with the Father, 
Son, and Holy Spirit. That is why Jesus tells his disciples 
that the Spirit will reveal the glory of the Father and the 
Son and will speak what is true. Before his Passover, 
Jesus revealed the Holy Spirit as the 'Paraclete' and 
Helper who will be with Jesus' disciples to teach and 
guide them "into all the truth". The ultimate end, the 
purpose for which God created us, is the entry of God's 
creatures into the perfect unity of the blessed Trinity. In 
baptism we are called to share in the life of the Holy 
Trinity here on earth in faith and after death in eternal 
light.  
 Jesus, through the Holy Spirit, unites us with the Father 
How can we personally know the Father and his Son, our 
Lord Jesus Christ? It is the Holy Spirit who reveals the 
Father and the Son to us and who gives us the gift of 
faith to know and understand the truth of God's word. 
Through the Holy Spirit, we proclaim our ancient faith in 
the saving death and resurrection of Jesus Christ until 
he comes again. The Lord gives us his Holy Spirit as our 
divine Teacher and Helper that we may grow in the 
knowledge and wisdom of God. Do you seek the wisdom 
that comes from above and do you eagerly listen to 
God's word and obey it?  
"May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for 
then we too shall begin to look not at what is seen but at 
what is not seen. May he open the eyes that are con-

cerned not with the present but with what is yet to come, 
may he unseal the heart's vision, that we may gaze on 
God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, 
whose glory and power will endure throughout the un-
ending succession of ages." (prayer of Origin, 185-254 AD)  

 The Mystery of the Holy Spirit,  
"John tells us that all things came into being through the 
Son who is God the Word abiding with you, Father, from 
the beginning. Paul in his turn enumerates the things 
created in the Son, both visible and invisible, in heaven 
and on earth. And while he is specific about all that was 
created in and through Christ, of the Holy Spirit he con-
siders it enough simply to say that he is your Spirit. 
Therefore I concur with those chosen men in thinking 
that just as it is not expedient for me to venture beyond 
my mental limitation and predicate anything of your only-
begotten Son except that, as those witnesses have as-
sured us, he was born of you, so it is not fitting for me to 
go beyond the power of human thought and the teaching 
of those same witnesses by declaring anything regarding 
the Holy Spirit other than that he is your Spirit. Rather 
than waste time in a fruitless war of words, I would prefer 
to spend it in the firm profession of an unhesitating faith. 
"I beg you therefore, Father, to preserve in me that pure 
and reverent faith and to grant that to my last breath I 
may testify to my conviction. May I always hold fast to 
what I publicly professed in the creed when I was bap-
tized in the name of the Father and of the Son and of the 
Holy Spirit. May I worship you, the Father of us all, and 
your Son together with you, and may I be counted worthy 
to receive your Holy Spirit who through your only Son 
proceeds from you. For me there is sufficient evidence 
for this faith in the words 'Father, all that I have is yours, 
and all that is yours is mine,' spoken by Jesus Christ my 
Lord who remains, in and from and with you, the God 
who is blessed for endless ages. Amen."  St. Hilary of 
Poitiers (315-367 AD)  Don Schwager 

* * * * * * ** * * * ** * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * * * ** * * * ** * * ** * * * *  
This year’s Annual Catholic Appeal has us reflect 
upon a Future Full of Hope:  
   Passion for our Faith,  Promise for our Future,        
   Care for our Community,  Love for our Family.  

Please prayerfully consider giving to the needs of our Arch-
diocese as we conduct the 2019 Annual Catholic Appeal over 
the next four weeks. Some of you have already made your 
donation, and we thank you!  
Our parish goal is $ 19,015.00.  
Donations exceeding that goal will be given to our Parish 
account. Our plans for this year are:  

* * * * * * ** * * * ** * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * ** * * * * * ** * * * ** * * ** * * * *  

No weekdays masses  

 

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. 

St. Margaret of Scotland Parish Community  June 16, 2019 

Sakramenty 
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które w 2020 r. ukończą 9 

lat.  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która 
w 2019 roku ukończy 16 lat.  

Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 22 IX 2019    
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Prosimy zgłaszać 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. 
ODWIEDZINY CHORYCH:  W tygodniu, kiedy jest I  piątek miesiąca. W nagłych wypad-

kach       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. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie66O82uzhAhU0CTQIHdouA60QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FJesus-The-Good-Shepherd-Icon%2Fdp%2FB005EJJCWE&authuser=1&psig=AOvVaw0L5ErN3f07uiAej242ar


 Włączeni w Tajemnicę Boga  
 Św. Faustyna zapisała w swoim duchowym 
„Dzienniczku”: „W pewnej chwili zastanawiałam się o 
Trójcy Świętej, o Istocie Boga. Koniecznie chciałam 
zgłębić i poznać, kto jest Ten Bóg. W jednej chwili duch 
mój został porwany jakoby w zaświaty, ujrzałam Ja-
sność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasno-

ści, której pojąć nie mogłam. A z tej Jasności wychodziły słowa w posta-
ci gromu i okrążyły niebo i ziemie. Nic nie rozumiejąc z tego zasmuciłam 
się bardzo. Wtem z morza jasności wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w 
piękności niepojętej, z Ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było sły-
chać głos taki: Jakim jest Bóg w Istocie swojej, nikt nie zgłębi, ani umysł 
anielski, ani ludzki. Jezus mi powiedział: Poznawaj Boga przez rozważa-
nie przymiotów Jego. Po chwili Jezus zakreślił ręka znak krzyża i 
znikł” (Dz. 30). 
 Dziś zatrzymujemy się na progu Tajemnicy Boga, na progu zdumie-
nia. Pragniemy oddać cześć Bogu Jedynemu w Trzech Osobach – Ojcu, 
Synowi i Duchowi Świętemu. Tajemnicy Trójcy dotykamy w naszej co-
dzienności, wykonujemy znak krzyża – rozpoczynając dzień, modlitwę, 
posiłek, podróż. To jedna z najprostszych modlitw – nawet małe dzieci 
umieją się przeżegnać. Jednak ta pozornie najprostsza modlitwa zawiera 
w sobie niezmierną głębię. Każde wypowiedzenie słów „W imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Amen” jest dotknięciem wielkiej tajemnicy, wo-
bec której ludzki umysł staje bezradny. 
 Pierwszą Osobą Trójcy Świętej jest Ojciec, który wszystko stworzył, 
z którego początek bierze wszelkie istnienie. Ojciec – Dawca życia oraz 
prawa Przykazań, strzegący ich swoim autorytetem, wymagający i sta-
nowczy – a jednocześnie czuły, wrażliwy, czekający na marnotrawnych 
synów i zawsze gotowy przebaczyć. 
 Drugą Osobą jest Syn, który zstąpił na ziemię dla zbawienia człowie-
ka. Ten, który tak dobrze zna nasze ludzkie sprawy, rozterki, pytania, 
cierpienie, radości i smutki. Ten, który uczy nas otwartości w relacjach z 
innymi, widzenia brata w drugim człowieku i przyjmowania go z miłością. 
Ten, który przez zachwyt swoją, umiejętnością dostrzegania piękna w 
świecie i dobra w drugim człowieku prowadzi nas do Ojca, od którego 
pochodzi wszelkie dobro i piękno. 
 Trzecią Osobą jest zaś Duch Święty, który pochodzi od Ojca i Syna, i 
posłany został po to, aby doprowadził świat do pełnej świętości. Duch 
Święty - Pocieszyciel, Ogień i Wicher, Woda Życia gasząca wszelkie pra-
gnienie. Ten, który uczy nas się modlić; modli się w nas i za nas. Pozwala 
nam przekraczać kolejne bariery naszych zniewoleń i zranień. Wyzwala 
nas z lęku i rozpaczy, a jednocześnie otwiera nasze oczy i zakasuje ręka-
wy, pokazując, jak wiele rzeczy w nas i wokół nas domaga się przemiany 
i uzdrowienia. 
Dzisiejsza uroczystość jest okazją do stanięcia przed Jezusem z prośbą, 
by pomógł nam zrozumieć, poznać i docenić miłość Ojca – i odpowie-
dzieć na nią z mocą i radością, pochodzącą od Ducha Świętego. Jest 
okazją, by naśladować w swym życiu miłość Bożych Osób. By nasze 
życie toczyło się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
ks. Leszek Smolinski 
***************************************************************************************************************************** **********************************************************************************  
 

Rozważania do Litanii o Sercu Jezusowym  
na podstawie "Rozmyślań"  
św. Urszuli Ledóchowskiej 

 

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne! 
 Serce Jezusa kocha nas tak, jak nikt na świecie ko-
chać nie umie, i taką otacza nas dobrocią, jakiej nikt na 
świecie okazać nie potrafi. Choćby mnie wszystko i wszy-

scy opuścili, choćby wszystko, co boli, na mnie się zwaliło, Serce Jezu-
sa nigdy mnie kochać nie przestanie. Ta myśl starczy mi za wszystko. A 
wiem, że tak jest, bo sam Bóg w Piśmie świętym mnie o tym zapewnia: 
choćby matka o swoim jednorodzonym zapomniała, to Serce Boże o 
mnie nie zapomni. 
 Serce Jezusa mnie kocha i otacza dobrocią. Mogę nie rozumieć 
objawów Jego dobroci, ale przyjdzie kiedyś chwila, gdy jasno zrozu-
miem, że wszystko, co Bóg na mnie zsyłał, było dowodem Jego dobro-

ci. W tym niech znajduję moje szczęście i pokój. 

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino! 
 Serce Jezusa, przychodzę do Ciebie, by móc Cię naśladować. Daj 
mi poznać Twe Serce, a potem daj mi poznać moje serce. Twoje, by 
coraz bardziej podziwiać Twą cnotę, Twą pokorę - moje, by coraz lepiej 
poznać, jak wiele mi brakuje… 
 Serce Twoje bardziej niż my odczuwa niewdzięczność, złość, złośli-
wość, zazdrość..., ale Ty, cichy, nie narzekasz, nie złorzeczysz, nie wy-
rządzasz nikomu krzywdy i nie myślisz o tym, by się zemścić. Darowu-
jesz, zapominasz, milczysz... Pokora Twa, Boskie Serce, jest zawarta 
nie w słowach, ale w czynach. Nie szukasz wywyższenia, chcesz służyć 
wszystkim, nie wymagając, żeby Tobie służono. Powinieneś królować, a 
służysz, powinieneś być pierwszy, a jesteś ostatni. Serce Jezusa, uczyń 
me serce cichym i pokornym! 

 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze! 
 Boskie Serce Jezusa - dla mnie konające, włócznią przebite, po-
święcające się bez granic - czy nie zasługuje na wszelką chwałę i uwiel-
bienie? To dla mnie zaszczyt i szczęście, że mi wolno Tobie oddawać 
chwałę i uwielbienie, zapominać o sobie, o swoich małych radościach i 
kłopotach, by jakby gubić się zupełnie w Twej chwale. 
 Modlitwa uwielbienia to najdoskonalsza modlitwa, bo w niej wznosi 
się dusza do Boga, cieszy się Jego wielkością, pięknością, świętością, 
a opromieniona światłem Bożym, zapomina o sobie, by Bóg był w niej 
wszystkim. Boskie Serce, Ty wiesz, jak mi to trudno przychodzi, bo nie 
umiem o sobie zapominać, bo nawet w modlitwie szukam siebie, swojej 
pociechy, swojej chwały. Serce Jezusa, naucz mnie chwalić Ciebie, dla 
Ciebie zapomnieć o sobie, byś Ty żył we mnie. 

 

Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich! 
 Serce Jezusa, pragniesz, aby serca nasze złączone były w Twojej 
miłości serdeczną, wzajemną miłością. Muszę nad tym tak pracować, 
jak gdyby to wszystko zależało tylko ode mnie. Niech nie zwracam uwa-
gi na to, co robią inni, ale niech nakłaniam siebie do zachowania zgody, 
choćby kosztem mojej miłości własnej, mych zachcianek, upodobań... 
 Za wszelką cenę stać się aniołem pokoju! Piękny to urząd, ale do-
maga się wielkiego poświęcenia, wielu ofiar, wielkiego zaparcia się 
swego "ja". Niech we mnie żyje pragnienie: zawsze myśleć o tym, co 
innym dogadza, zawsze być gotowym ustąpić, innym zostawić chwałę, 
uznanie, honory. Niełatwo myśleć zawsze o innych, ale to właśnie sze-
rzy pokój, daje możność utrzymania pokoju w otoczeniu. Serce Jezusa, 
daj mi być aniołem pokoju! 
 

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności! 
 Wszystko, co mam, otrzymałem od Boga, a komu w szczególności 
zawdzięczam łaskę uświęcającą, łaski sakramentalne? Wszystko to 
zawdzięczam Sercu Jezusowemu. Nie dla siebie jestem stworzony, ale 
dla Boga, dla Serca Bożego. Więc muszę starać się o częste odnawia-
nie dobrej intencji: dla Ciebie, Jezu, dla Ciebie! 
 Nie będę szukać własnego zadowolenia ani swojej woli, ale zado-
wolenia Jezusa i Jego świętej woli.. (c.d.n.) 
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

    Uroczystość Bożego Ciała 

W następną niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana Jezusa. Na zakończenie Mszy Św. o 9:45AM zapraszamy 
do udziału w  procesji eucharystycznej 

W tym roku ołtarze przygotowują (PODOBNIE JAK W LATACH UBIEGŁYCH 
I - Wspólnota Różańcowa     II - Harcerze 
III - Fundacja Jana Pawła II IV - Diakonia Artystyczna  
Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich odpowiedzialnych o zaangażo-
wanie się w przygotowanie poszczególnych ołtarzy. Niech ołtarze a także 
nasz aktywny udział w procesji będą świadectwem naszej żywej wiary.  
 W procesji wezmą szczególny udział: dzieci, ministranci, członkowie 
Żywego Różańca, dziewczynki sypiące kwiatki, chłopcy z dzwoneczkami. 

 
 Annual Priest Days 

W tym tygodniu ksiądz Proboszcz uczestniczył w dorocznych Dniach Dusz-
pasterskich  w Ocean Shores. W związku z tym do czwartku włącznie nie 
będzie mszy świętych w naszym kościele.  

16 Czerwca 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  

http://sercejezusa.sk-ce.pl/
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