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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 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

3221 14
th  

Ave. W. * Seattle, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804/ fax (206) 257- 4415  
www.st -margaret -church.org  

Parish Office Hours 
Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00 AM - NOON 

Wednesday /Środa  
4:00 PM – 6:00 PM 

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 

 

The Lord is kind and merciful. 



The Mass Intentions 
 

SATURDAY, 03.23.19 
10:00AM  - ______________________ 
5:00PM    - For God's blessing for Rick Williams 

 

SUNDAY 03.24.19  
8:00AM    -  For God's blessing for Nicholas  
  Trimnell & Hayden Fidler 
9:45AM  - W intencji parafian 
12:00PM  - Dziękczynna za dar życia z prośbą  
 dalsze Boże błogosławieństwo dla Korneli 
 

MONDAY, 03.25.19 ANNUNCIATION OF THE LORD 

8:00 AM - ______________________ 
7:30 PM  + Maria Galant  

TUESDAY, 03.26.19 
8:00 AM  - ______________________ 
 

WEDNESDAY, 03.27.19 
7:30PM  - ______________________ 

 

THURSDAY, 03.28.19
8:00PM - ______________________ 
 

FRIDAY, 03.29.19 
7:30PM   - Dziękczynno błagalna z okazji urodzin 
  Jana Błaszczyk oraz Ani Sikora 

SATURDAY, 03.30.19 
10:00AM  - ______________________ 
5:00PM    - ______________________ 

 

SUNDAY 03.31.19  
8:00AM    - For God's blessing for  
  Susan & Jack Richards  
9:45AM  + Andrzej Studenny w rocznicę śmierci 
12:00PM  + Józef w 26 rocznicę śmierci  
  oraz ++ Maria, Tadeusz 
  

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

Lectors  
 

SATURDAY, 03.23.19 
5:00PM  Sharon Beale 
SUNDAY, 03.24.19 
8:00 AM Paula Guinasso 
9:45 AM Natalia & Dominik Bochniarz 
12:00 PM  Andrzej Łapiński 
  Aldona Bażant 
SATURDAY, 03.30.19 
5:00PM  Tom Acheson 
SUNDAY, 03.31.19 
8:00 AM Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM Paweł Kulik 
 Justyna Świerz 
12:00 PM  Izabela Łapiński 
  Alicja Sowińska 
*********************************************************************************************************************  

Eucharistic Ministers 

SUNDAY,  03.24.19  
9:45 AM  Michał Franczyk 

SUNDAY,  03.31.19  
9:45 AM  Marian Olech 
 

  

Pope Francis Homily on 

Ash Wednesday 2019 

(…)Today we have been offered a sign 
that will help us find our direction: the 
head marked by ash. It is a sign that 
causes us to consider what occupies our 

mind. Our thoughts often focus on transient things, which 
come and go. The small mark of ash, which we will receive, 
is a subtle yet real reminder that of the many things occupy-
ing our thoughts, that we chase after and worry about every 
day, nothing will remain. No matter how hard we work, we will 
take no wealth with us from this life. Earthly realities fade 
away like dust in the wind. Possessions are temporary, pow-
er passes, success wanes. The culture of appearance preva-
lent today, which persuades us to live for passing things, is a 
great deception. It is like a blaze: once ended, only ash re-
mains. Lent is the time to free ourselves from the illusion of 
chasing after dust. Lent is for rediscovering that we are creat-
ed for the inextinguishable flame, not for ashes that immedi-
ately disappear; for God, not for the world; for the eternity of 
heaven, not for earthly deceit; for the freedom of the children 
of God, not for slavery to things. We should ask ourselves 
today: Where do I stand? Do I live for fire or for ash?  
On this Lenten journey, back to what is essential, the Gospel 
proposes three steps which the Lord invites us to undertake 
without hypocrisy and pretence: almsgiving, prayer, fasting. 
What are they for? Almsgiving, prayer and fasting bring us 
back to the three realities that do not fade away. Prayer 
reunites us to God; charity, to our neighbour; fasting, to 
ourselves. God, my neighbour, my life: these are the realities 
that do not fade away and in which we must invest. Lent, 
therefore, invites us to focus, first of all on the Almighty, in 
prayer, which frees us from that horizontal and mundane life 
where we find time for self but forget God. It then invites us to 
focus on others, with the charity that frees us from the vanity 
of acquiring and of thinking that things are only good if they 
are good for me. Finally, Lent invites us to look inside our 
heart, with fasting, which frees us from attachment to things 
and from the worldliness that numbs the heart. Prayer, chari-
ty, fasting: three investments for a treasure that endures.  
Jesus said: “Where your treasure is, there will your heart be 
also” (Mt 6:21). Our heart always points in some direction: it 
is like a compass seeking its bearings. We can also compare 
it to a magnet: it needs to attach itself to something. But if it 
only attaches itself to earthly things, sooner or later it be-
comes a slave to them: things to be used become things we 
serve. Outward appearance, money, a career or hobby: if we 
live for them, they will become idols that enslave us, sirens 
that charm us and then cast us adrift. Whereas if our heart is 
attached to what does not pass away, we rediscover our-
selves and are set free. Lent is a time of grace that liberates 
the heart from vanity. It is a time of healing from addictions 
that seduce us. It is a time to fix our gaze on what abides. 
Where can we fix our gaze, then, throughout this Lenten 
journey? Upon the Crucified one. Jesus on the cross is life’s 
compass, which directs us to heaven. The poverty of the 
wood, the silence of the Lord, his loving self-emptying show 
us the necessity of a simpler life, free from anxiety about 

things. From the cross, Jesus teaches us the great courage 
involved in renunciation. We will never move forward if we 
are heavily weighed down. We need to free ourselves from 
the clutches of consumerism and the snares of selfishness, 
from always wanting more, from never being satisfied, and 
from a heart closed to the needs of the poor. Jesus on the 
wood of the cross burns with love, and calls us to a life that is 
passionate for him, which is not lost amid the ashes of the 
world; to a life that burns with charity and is not extinguished 
in mediocrity. Is it difficult to live as he asks? Yes, but it leads 
us to our goal. Lent shows us this. It begins with the ashes, 
but eventually leads us to the fire of Easter night; to the 
discovery that, in the tomb, the body of Jesus does not turn 
to ashes, but rises gloriously. This is true also for us, who are 
dust. If we, with our weaknesses, return to the Lord, if we 
take the path of love, then we will embrace the life that never 
ends. And we will be full of joy. 
 

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

Annunciation of the Lord 

Monday, March 25th we celebrate the solemnity of the 
Annunciation of the Lord 
The Mass will be celebrated 8:00AM - English 
              7:30PM - Polish  

  

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

 Stations Of The Cross 

FRIDAY  3:00 PM -ENGLISH   *  7:00 PM -POLISH   
***************************************************************************************************************************** ***********************  

 Our Youth Lenten Action of Mercy 

Dear Parishioners,  
This year, our confirmation class is collecting donations for 
those in need. We are asking for your help in collecting 
hygiene products such as shampoos, soaps, toothpaste, 
toothbrushes etc... We will be collecting the items until the 
end of April. We thank you in advance for your support in our 

effort to help the less fortunate. 
 

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

 Our Lenten Project 

     We cordially encourage you to join us in this 
effort. Please take a paper cup from the back of 

the church, and place it in your cars or homes during your 
Lenten journey. Consider putting your spare change into the 
cup every day. As the cups get full, we ask you to bring them 
back with coins and put them into the house located in the 
back of the church. If someone wants to write a check 
please write it to the Parish with a clear note „orphanage”.   
***************************************************************************************************************************** ***********************  

Friends of ST John Paul II Foundation  

 The Foundation will meet on Sunday, March 31st 2019 at 
1:30 PM. Everyone is welcome to join us with ideas for the year 
that will reflect the teachings of Pope St. John Paul II, especially 
for the youths. We hope that you all can come and be part of the 
planning.  
   For more information please contact: Fr. Andrzej Galant, SChr: 
pastor@st-margaret-church.org /206-282-1804,  
or Adama Trimnell: art_lazz@yahoo.com/206-679-7897. 
 

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

St. John Paul II Library  

And Memorial Room 

 Both the St. John Paul Library & Memorial Room will 
be open every 2nd Sunday of each month:11:00 AM & 
12:00 PM, available for use & visiting, respectively.  

 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: During week of the First 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 March 24, 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 aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 

mailto:art_lazz@yahoo.com/206-679-7897
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 Jest nam dziś dany znak, by odnaleźć kurs: popiół na 
głowę. To znak, który każe nam pomyśleć o tym, o czym myśli-

my. Nasze myśli często dążą za rzeczami przemijającymi, które przychodzą i odcho-
dzą. Lekka warstwa popiołu, jaką otrzymujemy służy, by nam powiedzieć z delikatno-
ścią i prawdą: z tak wielu rzeczy, które masz na myśli, za którymi codziennie gonisz i 
o które zabiegasz, nic nie zostanie. Nieważne, jak bardzo będziesz się trudził, z życia 
nie zabierzesz ze sobą żadnego majątku. Sprawy doczesne zanikają, jak pył na wie-
trze. Dobra są tymczasowe, władza przemija, sukces ma swój kres. Panująca dziś 
kultura pozorów prowadząca, by żyć dla rzeczy, które przemijają, jest wielkim kłam-
stwem. Jest bowiem jak ognisty podmuch: gdy się skończy, zostaje tylko popiół. Wiel-
ki Post to czas uwolnienia się od iluzji życia w pogoni za prochem. Wielki Post to 
ponowne odkrycie, że jesteśmy stworzeni dla ognia, który zawsze płonie, nie dla 
popiołów, które natychmiast gasną; dla Boga, a nie dla świata; dla wieczności Nieba, 
a nie dla oszustwa ziemi; dla wolności dzieci, a nie dla zniewolenia rzeczami. Możemy 
dziś zadać sobie pytanie: po której jestem stronie? Czy żyję dla ognia czy też dla 
popiołu? 
 W tej drodze powracania do tego, co istotne, jaką jest Wielki Post, Ewangelia 
proponuje trzy etapy, które Pan każde nam przejść bez obłudy, bez fikcji: jałmużny, 
modlitwy, postu. Czemu one służą? Jałmużna, modlitwa i post prowadzą nas do 
trzech rzeczywistości, które nie zanikają. Modlitwa łączy nas ponownie z Bogiem; 
miłosierdzie z bliźnim; post z samymi sobą. Bóg, bracia, moje życie: oto realia, które 
nie kończą się w nicości, w które trzeba inwestować. Wielki Post zachęca nas właśnie 
do spojrzenia: ku temu, co w Górze poprzez modlitwę, która wyzwala z życia horyzon-
talnego, płaskiego życia, w którym znajdujemy czas dla siebie, ale zapominamy o 
Bogu. Następnie ku drugiemu człowiekowi, przez miłosierdzie, które uwalnia od próż-
ności posiadania, od myślenia, że wszystko układa się dobrze, jeśli mi pasuje. W 
końcu zachęca nas, abyśmy spojrzeli do naszego wnętrza, przez post który uwalnia 
nas od przywiązania do rzeczy, od doczesności, która znieczula serce. Modlitwa, 
miłosierdzie, post: trzy inwestycje na rzecz skarbu, który trwa. 
 Jezus powiedział: "Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 21). 
Nasze serce zawsze zmierza w pewnym kierunku: jest jak kompas szukający ukierun-
kowania. Możemy je nawet porównać do magnesu: musi się czegoś trzymać. Ale jeśli 
przywiązujemy się tylko do rzeczy doczesnych, wcześniej czy później stajemy się ich 
niewolnikami: rzeczy, którymi powinniśmy się posługiwać stają się rzeczami, którym 
służymy. Aspekt zewnętrzny, pieniądze, kariera, rozrywki: jeśli dla nich żyjemy, staną 
się bożkami, które nas wykorzystują, syrenami, które nas oczarowują, a potem odsy-
łają bez celu. Natomiast, jeśli serce przywiązuje się do tego, co nie przemija, odnajdu-
jemy siebie i stajemy się wolni. Wielki Post jest czasem łaski, aby uwolnić serce od 
próżności. Czasem uzdrowienia od uzależnień, które nas uwodzą. Czasem utkwienia 
spojrzenia w tym, co pozostaje. 
 Gdzie zatem możemy utkwić wzrok w okresie Wielkiego Postu? W Krucyfiksie. 
Jezus na krzyżu jest kompasem życia, który kieruje nas ku Niebu. Ubóstwo drzewa, 
milczenie Pana, Jego ogołocenie ze względu na miłość ukazują nam konieczność 
prostszego życia, wolnego od zbytniego zabiegania o rzeczy. Jezus z krzyża uczy nas 
mocnej odwagi wyrzeczenia. Nigdy nie będziemy bowiem mogli pójść naprzód, niosąc 
nieporęczne ciężary. Musimy uwolnić się od macek konsumizmu i sideł samolubstwa, 
od pragnienia coraz więcej, od stałego niezadowolenia, od serca zamkniętego na 
potrzeby ubogich. Jezus, który na drzewie krzyża płonie miłością, wzywa nas do życia 
płonącego Nim, które nie zatraca się w popiołach świata; życia płonącego miłością i 
które nie gaśnie w przeciętności. Czy trudno jest żyć tak, jak On tego żąda? Tak, ale 
prowadzi to do celu. Ukazuje to Wielki Post. Zaczyna się on od popiołu, ale na końcu 
prowadzi nas do ognia Nocy Paschalnej; do odkrycia, że w grobie ciało Jezusa nie 
staje się popiołem, ale chwalebnie zmartwychwstaje. Odnosi się to również do nas, 
którzy jesteśmy prochem: jeśli z naszymi słabościami powrócimy do Pana, jeśli obie-
rzemy drogę miłości, to osiągniemy życie, które nie zachodzi. I z pewnością będziemy 
przebywać w radości.” 

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

 O trudnościach w drodze do nieba (3)Modlitwa 
i post są niezbędnym orężem  w walce z mocami zła 

     Nie można zapominać, że cierpienie pozostanie wielką tajem-
nicą i nie zawsze jest konsekwencją osobistych grzechów, o 
czym przypomina nam Pan Bóg w historii biblijnego Hioba. Czę-

sto Chrystus powołuje niektórych ludzi, tak jak na przykład św. o. Pio, św. Faustynę i 
innych, aby współuczestniczyli w Jego cierpieniu za zbawienie świata. Tylko przez 
zjednoczenie z Chrystusem, cierpienie (także z powodu osobistej winy) staje się 
wielką łaską i drogą prowadzącą do pełni szczęścia w niebie.  
Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę 
     Wszystko, czego potrzebujemy do osiągnięcia pełni szczęścia w niebie, Jezus 
Chrystus ofiaruje nam za darmo, w sakramentach pojednania i Eucharystii. Oczekuje 

tylko naszej zgody, abyśmy przyjęli Jego Ewangelię i starali się ze wszystkich sił żyć 
nią na co dzień. Drogę, która prowadzi do nieba, pokazują przykazania. Nie jest łatwo 
nią iść, o czym mówi sam Pan Jezus:  
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która 
prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest 
brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują 
(Mt 7,13-14) 
     Pójście drogą przykazań i Ewangelii jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej darmowo 
udzielanej każdemu człowiekowi oraz samodyscyplinie, którą musimy sobie sami 
narzucić. Każdy, który staje do zapasów - pisze św. Paweł - wszystkiego sobie odma-
wia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę 
nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam 
moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie 
został uznany za niezdatnego (1 Kor 9, 25-27). W innym miejscu apostoł narodów 
zachęca: Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w [waszych] członkach: 
rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwal-
stwem (Kol 3, 5).  

Ks. Mieczysław Piotrowski, SChr 
 ***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

Uroczystość Zwiastowania NMP 

W najbliższy poniedziałek obchodzimy uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Uroczystość tę w całym Kościele przeżywamy jako 
Dzień Świętości Życia.  
Zapraszamy: dorosłych, młodzież oraz całe rodziny do podjęcie 
dzieła duchowej adopcji, którą będzie można rozpocząć lub odnowić 

właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego podczas Mszy św. o 7:30PM 
 ***************************************************************************************************************************** *********************************************************************************  

Wiosenne Porządki 

Zapraszamy wszystkich parafian dobrej woli do 
udziału w wiosennych porządkach naszego pięk-
nego choć bardzo zaniedbanego terenu przyko-

ścielnego. Prosimy zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt do porządkowania. 
(grabie itp.). Spotkajmy się na terenie przykościelnym w sobotę 30 marca o 

godz. 9:00AM 
 

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

Nasze Wielkopostne Dzieło Miłosierdzia 
  

 Zabierz dzisiaj ze sobą papierowy kubek. Połóż go w samocho-
dzie lub gdzieś w domu, aby przypominał Ci, by każdego dnia 
wrzucić do niego ofiarę dla najbardziej bezradnych, pozbawio-

nych opieki i miłości dzieci. Niech to będzie jeden z piękniejszych wielkopostnych 
darów Twojego serca. Jeśli kubek się napełni przynieś jego zawartość do znajdu-
jącego się w naszej świątyni Domku Skarbonki.  
 Jeśli chciałbyś osobiście przekazać czek proszę wypisać go na parafię z 
zaznaczeniem „Dom Dziecka” (w tej sytuacji możesz otrzymać odpis od podat-
ku). Zebrane pieniądze w całości będziemy systematycznie przekazywać dzie-
ciom do Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Wzrastanie” 
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

Wielkopostne Dzieło Miłosierdzia  

Młodzieży Przygotowującej się do Bierzmowania 

Drodzy parafianie,  
W tym roku nasza klasa przygotowująca się do sakramentu bierzmowania orga-
nizuje akcje charytatywna której celem jest pomoc osobom potrzebującym.  
Zbieramy produkty higieniczne takie jak szampony, szczoteczki do zębów, mydło, 
pasty do zębów oraz inne produkty higieniczne. Naszym celem jest wypełnić 
fioletowe pojemniki które znajdują się w przedsionku kościoła do końca kwietnia.  
Dziękujemy za wsparcie naszego projektu i za wszelką pomoc. 
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

Zapraszamy na  Nabożeństwa Pasyjne 

Droga Krzyżowa: Piątek - 7:00PM  

Gorzkie Żale: Niedziela - 11:30AM 
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

Komunikat Koła Przyjaciół  

Fundacji Jana Pawła II  
 

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Koła na kolejne spotkanie, które odbę-
dzie się w przyszłą niedzielę, 31 marca o 1:30PM w salce katechetycznej.  
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

Biblioteka oraz Pokój Pamięci 

 św. Jana Pawła II 

...zapraszają w każdą II niedzielę miesiąca od 11:00AM - 12:00PM 
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************  

Ciasto na święta 

 Osoby, które chciałyby zmówić ciasto na święta od cukiernika z Portland 
proszone sąo kontakt z panem Andrzejem Mróz (206) 669-9763 

24 Marca, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fprzedszkole.strachota.org%2Fwiosenne-porzadki-w-ogrodzie-2%2F&psig=AOvVaw2neaNqyYCVfrMgn5JL1qEY&ust=1553027758728697
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVp934xozhAhVuHTQIHapSC0MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.kartki.pl%2Fpl%2FshowCard%2Fjezus-droga-do-nieba-0&psig=AOvVaw3h_nQ_HLqmCUHDz6VTTcMG&ust=155302809038677
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwrochna.art.pl%2Fpicshow.php%3Fsection%3Dgal%2Frosary%26picnum%3D0%26lang%3Dpl&psig=AOvVaw2jfIi93z63ARflihI1d29l&ust=1553028347020144

