III Sunday of Easter

Maj 05, 2019

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

T

PASTORAL
SERVICE
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SATURDAY
SUNDAY

5:00 PM
8:00 AM
9:45 AM
12:00 PM

- English
- English
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Kancelaria Parafialna
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9:00AM - NOON

pastor@st-margaret-church.org
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(206) 282 - 1804
(414) 651 - 0073

Bookkeeper - Henryka Posłuszny
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Organist & Choir Director
Ewa Rapca (425) 402-1646

Give thanks to the Lord for he is good,
his love is everlasting

Weekdays Masses
TUESDAY
8:00 AM
WEDNESDAY 7:30 PM
THURSDAY
8:00 AM
FRIDAY
7:30 PM
SATURDAY 10:00 AM

- English
- Polish
- English
- Polish
- 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 Masses
I FRIDAY OF THE MONTH 8:00PM –11:00 PM
SATURDAY 4:00PM - 4:45 PM

POSŁUGA
DUSZPASTERSKA
Msze Święte Niedzielne

SOBOTA
NIEDZIELA

5:00 PM - j. angielski
8:00 AM - j. angielski
9:45 AM - j. polski
12:00 PM - j. polski

Msze Święte
w Dni Powszednie
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

8:00 AM
7:30 PM
8:00 AM
7:30 PM
10:00 AM

- j. angielski
- j. polski
- j. angielski
- j. polski
- j. polski

Adoracja
Najśw. Sakramentu
PIĄTEK
6:30 - 7:30 PM
I PIĄTEK MIESIĄCA 8:00PM –11:00 PM
I NIEDZIELA MISEIĄCA 10:45AM

Spowiedź Święta

30 MIN. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ
SOBOTA
4:00PM - 4:45PM
I PIĄTEK MIESIĄCA 8:00PM –11:00 PM

D z i ę k u j c i e Pa n u , b o j e s t m i ł o s i e r n y

St. Margaret of Scotland Parish Community

May 05, 2019
The Mass Intentions
Saturday, 05.04.19
10:00AM - W intencji członków Żywego
Różańca oraz ich rodzin
5:00PM - For God’s blessing and
good health for Bernie Taylor

Sunday, 05.05.19
8:00AM - For God’s blessing and

good health Ola and her baby

9:45AM

- O Boże błogosławieństwo dla
Antoniego Garcia i jego rodziny
12:00PM - W intencji Ojczyzny
Tuesday 05.07.19
8:00 AM - For all souls in purgatory
Wednesday, 05.08.19
7:30PM - For God’s blessing
for Frankowski’s Family
Thursday, 05.09.19
8:00 AM ++ Mike & Regina
Friday, 05.10.19
7:30PM - O Boże błogosławieństwo
dla Bronisławy i Ireny Moraniec
Saturday, 05.11.19
10:00AM - O łaskę wiary i zgodę
w rodzinie Zbigniewa
5:00PM - For God’s blessing
for Barbara and Richard Charney
Sunday, 05.12.19
8:00AM -____________________
9:45AM - O Boże błogosławieństwo

i potrzebne łaski dla Ani i Karola

12:00PM + Klara Lubicz - Majewska
w 19 rocznicę śmierci
************************** ****************** **************** ***********

LEKTORS

Saturday, 05.04.19
5:00 PM Tom Acheson
Sunday, 05.05.19
8:00AM
Paula Guinasso
9:45AM
Monika Posłuszny / Justyna Świerz
12:00PM Izabela Łapiński / Andrzej Łapiński
Saturday, 05.11.19
5:00 PM Sharon Beale
Sunday, 05.12.19
8:00 AM Anne-Marie Trimnell
9:45 AM Natalia & Dominik Bochniarz
12:00 PM Izabela Łapiński/ Aldona Bażant

NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII
Sunday, 05.05.19
9:45 AM Marian Olech
Sunday, 05.12.19
9:45 AM Michał Franczyk

"Do you love the Risen Lord
Jesus above all else?"
Why didn't the apostles immediately recognize
the Risen Lord Jesus when he greeted them at
the Sea of Tiberias (also called the lake of
Gennesaret or Galilee)? John gives us a clue. He states that
Peter had decided to return to his home district of Galilee,
very likely so he could resume his fishing career. Peter was
discouraged and didn't know what to do after the tragedy of
Jesus' death! He went back to his previous job as a fisherman out of uncertainty for his future. Six of the other apostles followed him back to Galilee.
The Lord Jesus renews Peter's faith
and calling - and ours as well.
Why did Jesus choose to reveal himself to the apostles at
the Sea of Galilee - and right after they had spent a whole
night of futile fishing? The Risen Lord was waiting on the
shore for Peter and the other apostles. When their boat
drew near the shore, Jesus questioned them and then gave
a command to lower their nets into the sea. When their nets
began to burst at the great haul of fish, John, the beloved
disciple, recognized that it was the Lord who was speaking
to them. Peter then immediately leaped from the boat and
ran to the Lord. Do you run to the Lord Jesus when you
meet setbacks and disappointments, and when you faith is
being put to the test? The Lord Jesus is always ready to
renew us in faith and to give each of us fresh hope in his
promises for us.
Why did Jesus perform this miraculous catch of fish
after his third resurrection appearance to the apostles? By
looking back to the first miracle of the great catch of fish, we
can recognize the significance of Jesus repeating this miracle again for his apostles. The first miracle took place at the
beginning of Jesus' ministry in Galilee when the Lord called
Peter to leave all and follow him. After Peter had fished all
night and caught nothing, Jesus commanded him to lower
his nets (see Luke 5:4-11). When his nets began to break
under the weight of the great haul, Jesus then spoke to
Peter and gave him a new calling and mission - from now on
he would be "catching people" for the kingdom of God (Luke
5:10). Jesus repeats this miracle for Peter to remind him
that he must continue his mission of "catching people" and
"making disciples" for the kingdom of Christ.
Skeptics who disbelieve the resurrection accounts say
the disciples only saw a vision of Jesus. The Gospels, however, give us a vivid picture of the reality of the resurrected
and glorified body of the Lord Jesus. Jesus went out of his
way to offer his disciples various proofs of his physical
resurrection - that he is real and true flesh, not just a spirit or
imaginary ghost.
Do you love me more than anything else?
In his third appearance to the apostles, Jesus prepared a
breakfast for them and ate with them. Peter's prompt response to draw near to the Lord and eat breakfast with him
stands in sharp contrast to his previous denial and distancing himself from his Master during the night of Jesus' arrest
and trial. Why did Jesus question Peter's love and loyalty

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.

three times in front of the other disciples? It must have
caused Peter pain and sorrow since he had publicly denied
Jesus three times previously. Now Peter, full of remorse and
humility, unequivocally stated that he loved his Lord and
Master and was willing to serve him whatever it might cost.
When Jesus asked Peter "do you love me more than
these?" he may have pointed to the boats, nets and other
fishing companions. He may have challenged Peter to let go
of his career as a fisherman for the task of shepherding the
people whom Christ would call to be his disciples. Jesus
may have also pointed to the other apostles and to Peter's
previous boast: "Though they all fall away because of you, I
will never fall away" (Matthew 26:33). Peter now makes no
boast or comparison but humbly responds: "You know I love
you."
The Lord wants to renew our minds
and rekindle our hearts with his transforming love
The Lord Jesus calls each one of us, even in our personal struggles, weakness, and sin, to draw near to him as
our merciful Healer and Savior. He invites us to choose him
as our Lord and to love him above all else. What can hold
us back from giving him our undivided love and unqualified
loyalty (Romans 8:38-39)? Nothing but our own sinful pride
and stubborn will, and blind fear can hold us back from
receiving his gracious forgiveness, loving-kindness, and
faithful love. God's abundant grace (favor and blessing) is a
free and unmerited gift, far beyond what we deserve or
could possibly hope to obtain through our own means. We
can never outmatch God in generosity and goodness. He
loved us first and our love for him is a response to his exceeding grace (unmerited favor) and mercy.
Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) wrote in his famous
confession a remarkable prayer of thanksgiving and love:
"Late have I loved you, O Beauty so ancient and so new.
Late have I loved you! ...You shone your Self upon me to
drive away my blindness. You breathed your fragrance upon
me... and in astonishment I drew my breath...now I pant for
you! I tasted you, and now I hunger and thirst for you. You
touched me! - and I burn to live within your peace. "
The Lord Jesus wants to personally draw near to each
one of us and he knocks every day on the door of our hearts
and he waits for our response (Revelation 3:20). Do you
recognize the Lord's presence with you and do you listen for
his voice as he speaks to you in your heart and through the
word of God in the Sacred Scriptures? The Lord is ever
ready to help us grow in the knowledge of his great love for
us and in the exceeding richness of his mercies and goodness towards us. Ask the Lord Jesus to rekindle your love
for him and to transform your life through the power and
action of the Holy Spirit who dwells within you.
"Lord Jesus, inflame my heart with your merciful love and
remove everything that is unkind, ungrateful, unloving and
unholy, and that is not in accord with your will. May I always
seek to love you above all else and follow you wherever you
wish to lead me."

Don Schwager

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 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
Przymierze z Maryją, Królową Polski
„Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym ci mego nie odjęła lica.
Jam – po dawnemu – moc twoja i siła! Bogarodzica”
Maria Konopnicka, Bogarodzica

Prawdziwym darem niebios dla naszego Narodu jest
przymierze z Matką Najświętszą. Od początku dziejów Ojczyzna nasza związana jest z Maryją. To oczywisty fakt. Ale także Maryja otacza Polskę szczególną miłością. W piśmiennictwie religijnym pozostał niezwykły przekaz dotyczący objawienia, jakie miał słynący świętością włoski jezuita z Neapolu, o.
Giulio Mancinelli. W 1608 roku ujrzał Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Była tak
piękna, że chciał pozdrowić Ją tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy
Maryja powiedziała: „Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to Królestwo bardzo umiłowałam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego
synowie”. Za pozwoleniem swoich przełożonych, którzy zbadali prawdziwość
objawienia, ojciec Mancinelli przekazał tę wiadomość ojcu Piotrowi Skardze i
polskim jezuitom. Dwa lata później przybył do Krakowa, aby zobaczyć ten kraj,
który Maryja tak bardzo umiłowała i przekazał Jej życzenie królowi Polski. W
1655 roku Ojczyznę naszą zalał potop szwedzki. Wiele rodów możnowładców
oddawało wrogowi ziemie polskie bez walki. Jasna Góra nie poddała się.
Opuszczony król musiał uciekać z Polski. Pełni niepokoju o losy Ojczyzny
biskupi pisali do papieża Aleksandra VII: „Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się
nad nami”. Papież, nawiązując do objawienia o. Mancinellego, odpisał: „Nie,
Maryja was uratuje. To Polski Pani. Jej więc się poświęćcie. Jej oficjalnie ofiarujcie. Ją Królową ogłoście, przecież sama tego chciała”.
Po cudownej obronie Jasnej Góry Polska poderwała się do walki. A król
Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej ogłosił Maryję Królową Polski. Kiedy po straszliwej II wojnie światowej zalał Polskę potop komunizmu, uwięziony prymas Wyszyński napisał do Generała zakonu paulinów na
Jasnej Górze: „Bodaj nigdy tak dobitnie, jak teraz nie uświadomiłem sobie
tego, jak potężna jest wola Boża, by Jasna Góra była stolicą Chwały Bożej,
która rozlewa się na Polskę przez dziewicze dłonie Pośredniczki łask wszelkich. Bodaj nigdy, jak teraz nie widziałem tego tak jasno, że wolą Ojca Narodów jest, aby Naród polski był zjednoczony przez Jasną Górę i by tutaj się
odnawiał i krzepił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła złamać, o czym świadczą wieki
naszego trwania na Jasnej Górze, bardziej jeszcze niezłomnego niż mury i
wały obronne”.
Inicjatywa odnowienia Ślubów Królewskich dojrzewała w duszy Prymasa
Tysiąclecia w czasie uwięzienia. Oto jego świadectwo: „Myśli o odnowieniu
Kazimierzowych Ślubów w ich trzechsetlecie, zrodziły się w mej duszy w Prudniku, w pobliżu Głogówka, gdzie król i prymas przed trzystu laty myśleli nad
tym, jak uwolnić Naród z podwójnej niewoli: najazdu obcych sił i niedoli społecznej. Stamtąd pojechali do Lwowa.
Gdy z kolei i mnie powieziono tym samym niemal szlakiem – z Prudnika
na południowy wschód, do czwartego miejsca mego odosobnienia, w góry –
jechałem z myślą: musi po wstać nowy akt Ślubowań odnowionych! I powstał.
Właśnie tam, na południowym wchodzie [Polski], wśród gór. Tam został napisany i stamtąd przekazany na Jasną Górę. Zapewne okoliczności nieco odmienne, ale myśli te same. Jest to dalszy ciąg dziejów Narodu, który wspina
się nieustannie wzwyż i nie da się pogrążyć w odmętach. Naród ten wie, co
znaczy: «w górę serca» – sursum corda!”.
16 maja 1956 roku Prymas w Komańczy napisał Jasnogórskie Śluby
Narodu. 26 sierpnia u stóp Jasnej Góry zgromadziła się milionowa rzesza
Polaków. W imieniu Episkopatu Polski tekst Ślubów odczytał bp Michał Klepacz. Wszyscy zebrani powtarzali: „Królowo Polski, przyrzekamy”. W tym dniu
już nie tylko król, jak to było w 1656 roku, ale cały naród uznał Maryję za swoją
Królową. Fotel uwięzionego Prymasa stał pusty. Leżały na nim biało-czerwone
kwiaty. Ale już w październiku wyszedł na wolność.
Maryja zwyciężyła!
Panno Łaskawa – dziękujemy Ci za Twoje królowanie w naszym narodzie.
Wołamy do Ciebie słowami Milenijnego Aktu Oddania:
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska (…). Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę
stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej. (…)
Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem
Boga w Trójcy Świętej Jedynego

Znak Nadziei

05 Maja 2019

W naszej codzienności, pośród wielu trudności, pojawiają
się znaki nadziei. Jednym z takich znaków jest dla nas
Maryja. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski staje przed naszymi oczyma jasnogórska Ikona
Czarnej Madonny. Nasze myśli i modlitwa biegną do polskiej Kany, do Tej, która doświadczyła „wielkich rzeczy” (Łk 1, 49). Maryja jest
wielkim znakiem nadziei dla całego naszego narodu, ale i dla każdego z nas.
Młoda dziewczyna o imieniu Bernadetta wyznała: „Myśląc od kilku dni o
dzisiejszej uroczystości zastanawiałam się, kim dla mnie jest Matka Boża –
wyznaje. Pierwsza, nieco przygnębiająca myśl, która mi się nasunęła była
taka, że za mało modlę się do Maryi i za mało o Niej myślę. Jakoś tak zapominam o Niej na modlitwie. Już postanowiłam nieco pogłębić moją bardzo ogólną
wiedzę o Niej, o Jej Postaci i sposobie życia.
Gdy o Niej myślę teraz i gdy do Niej się modlę, (…) to zachwyca mnie
przede wszystkim Jej zawierzenie i posłuszeństwo Bogu. Ona jest cała dla
Boga od początku do końca. (…) Ta jej postawa zasłuchania wobec Bożego
głosu wzbudza we mnie ogromne pragnienie Jej naśladowania. Dlatego Maryję proszę o to, by modliła się za mnie, bym umiała zaufać i zawierzyć, bym we
wszystkim szukała Boga, a nie siebie samej”.
My także prosimy o wstawiennictwo Tę, którą Apokalipsa ukazuje jako
Niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i wieńcem z dwunastu gwiazd. Od 1050 lat, od chrztu, naród polski wziął Maryję do siebie. Jest
Ona w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii. „Tyś wielką
chlubą naszego narodu” – śpiewamy. Matka naszego Pana i Zbawiciela, Matka Kościoła, jest naszą Matką. W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową
Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. Jej wstawiennictwo wspiera nas w zmaganiach z szatanem, z przeciwnościami, z
własną słabością. Przykład Maryi pobudza nas, byśmy szukali woli Bożej w
naszym codziennym postępowaniu. Oddanie się Jej do dyspozycji jest pewną
drogą do tego, aby zwycięstwo Jezusa objawiło się w nas samych, naszych
rodzinach i całej Ojczyźnie.
„Oto Matka twoja” – echo Jezusowych słów brzmiało dobitnie w katedrze
lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku, gdy król Jan Kazimierz powierzał naród Polski
opiece Maryi. „Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza dziewico. (...) Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram (...) wszystkie
moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. (...) przyrzekam przeto
(...) Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po
wszystkich ziemiach Królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę”. Do Litanii loretańskiej zostało wówczas dołączone wezwanie:
„Królowo Korony Polskiej”.
Maryja, nasza Matka i Królowa, uczy nas służyć Bogu i przyjmować
wszystkie doświadczenia, jakimi Bóg nawiedza nasz naród. Towarzyszy nam
nie tylko w zwycięstwach, ale i w cierpliwym znoszeniu zmartwień. Dziś każdy
z nas, świadomy macierzyńskiej opieki Maryi, może przyozdobić Jej koronę
przez pokonywanie swoich wad, zawierzenie Bogu, ufne znoszenie niedogodności, służbę na rzecz potrzebujących wsparcia, zrozumienia.
Ks. Leszek Smolinski

Nabożeństwa Majowe
Zapraszamy na nabożeństwa majowe w środy i piątki oraz soboty na zakończenie Mszy św. Jeśli pogoda na to pozwoli nabożeństwa odbywać się będą przy
Kaplicy Matki Bożej.

Rocznica I Komunii Świętej
Za dwa tygodnie, 19 maja podczas Mszy Św. o godz. 9:45 przeżywać będziemy Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej.
Do udziału w tej pięknej uroczystości zapraszamy wszystkie dzieci, które w
ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa w Sakramencie Eucharystii.
Plan przygotowań do Rocznicy I Komunii św.
12 Maja - po Mszy Św. o 9:45 - Konferencja dla Rodziców
18 Maja - po Mszy świętej oraz nabożeństwie majowym próba przed
uroczystością rocznicy pierwszokomunijnej
Spowiedź Św. dzieci oraz rodziców 15 maja, środa
17 maja, piątek
18 maja, sobota

- 7:00PM do 7:30PM
- 6:30PM do 7:30PM
- 9: 30AM do 10: 00AM

