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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 

I Friday   8:00PM  - 10:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –10:00PM 

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           6:30PM - 7:30 PM 

I Piątek Miesiąca       8:00PM  - 10:00 PM 

I Niedziela Miesiąca 10:45AM 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
30 MIN. przed każdą Mszą Świętą  

Piątek   6:30PM - 7:30 PM 

Sobota        4:00PM - 4:45PM 
I Piątek Miesiąca  8:00PM –10:00 PM 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 To make 

(206) 282 - 1804  



The Mass Intentions 

SATURDAY, 12.03.22   

10:00AM +Krzysztof Birek

5:00PM + Nary Claire Duncan 

SUNDAY 12.04.22   

8:00AM  - For God’s blessing and good health 

Knights of Columbus #676 

9:45AM  + Danuta Rogowska w 21 rocznicę śmierci

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Basi Radka z okazji urodzin 

TUESDAY, 12.06.22   

8:00 AM - For Abel’s Family 

WEDNESDAY, 12.07.22       

7:30 PM - W intencji zmarłych (z wypominek) 

THURSDAY  12.08. 22   

8:00AM - For Abel’s Family 

7:30PM -  W intencji rodziny Franczyk 

FRIDAY 12.09.22   

7:30PM + Andrzej Sowiński 

SATURDAY, 12.10.22   

10 :00AM +Andrzej Mróz 
5:00PM  - ___________________ 

SUNDAY 12.11.22   

8:00AM  - For God’s blessing for Abel’s Family 

9:45AM  + Helena Pietura w 10 rocznicę śmierci

12:00PM + Teresa Szczepaniak w Irocznicę śmieci 

_________________________________________  

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF DECEMBER 04 

Sunday:  Is 11:1-10 / Rom 15:4-9 / Mt 3:1-12  

Monday:  Is 35:1-10 / Lk 5:17-26  

Tuesday:  Is 40:1-11 / Mt 18:12-14  

Wednesday: Is 40:25-31 / Mt 11:28-30  

Thursday:  Gn 3:9-15, 20 / Eph 1:3-6, 11-12 

   Lk 1:26-38    

Friday:  Is 48:17-19 / Mt 11:16-19  

Saturday:  Sir 48:1-4, 9-11 / Mt 17:9a, 10-13 

Next Sunday: Is 35:1-6a, 10 / Jas 5:7-10 

   Mt 11:2-11 

  

 

JOHN POINTS TO THE COMING OF CHRIST 
AND HIS KINGDOM 

 What kind of Messiah did God promise 

to send to his people and how would he bring God's kingdom 

to them? The prophet Isaiah foresaw the day when God 

would raise up a Messianic King long after King David's 

throne had been overthrown and vacant for centuries. God 

promised that he would raise up a new king from the stump 

of Jesse, the father of King David. This messianic king would 

rule forever because the Spirit of God would rest upon him 

and remain with him. 

Isaiah's prophecy of the Messiah 

Isaiah prophesied that the Messiah would be equipped with 

the gifts of the Spirit - with wisdom, understanding, counsel, 

might, knowledge, and fear of the Lord. This king would 

establish the kingdom of God, not by force of human will and 

military power, but by offering his life as the atoning sacrifice 

for the sin of the world. Through his death on the cross, 

Jesus, the true Messiah King, would defeat Satan, overcome 

death, and win pardon and reconciliation for sinners. God's 

plan of redemption included not only the Jewish people but 

all the nations of the earth as well. Through his death and 

resurrection Jesus makes us citizens of heaven and friends 

of God. The Lord Jesus wants us to live in joyful hope and 

confident expectation that he will come again to fully estab-

lish his kingdom of righteousness and peace. 

John the Baptist's prophecy of the Messiah 

Why did John the Baptist prophesy that the Messiah would 

come and "baptize with the Holy Spirit and with fire"? Fire in 

biblical times was often associated with God's presence and 

with his action 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 symbolize God's glory, his 

protective presence, his holiness, righteous judgment, and 

his wrath against sin. Fire was also used as a sign of the 

Holy Spirit's power and presence. When the Holy Spirit was 

poured out on the day of Pentecost, tongues of fire appeared 

over the heads of the apostles and disciples of Jesus. The 

fire of the Holy Spirit purifies and cleanses us of sin, and it 

inspires a reverent fear of God and of his word in us. Do you 

want to be on fire for God and for the return of the Lord Jesus 

when he comes again in his glory? 

John pointed others to the coming of Christ and his kingdom 

John the Baptist's life was fueled by one burning passion - to 

point others to Jesus Christ and to the coming of his king-

dom. Who is John the Baptist and what is the significance of 

his message for our lives? Scripture tells us that John 

was filled with the Holy Spirit even from his mother's 

womb by Christ himself, whom Mary had just conceived by 

the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth John 

leapt in her womb as they were filled with the Holy Spirit Like 

the prophets of the Old Testament, John devoted his entire 

life to prayer and the word of God. He was led by the Holy 

Spirit into the wilderness where he was tested and grew in 

the word of God. John's clothing was reminiscent of the 

prophet Elijah. The Holy Spirit prepared John for the mission 

entrusted to him as forerunner of the Messiah, Jesus Christ - 

the Word of God who became man for our salvation. John 

pointed to Jesus as the Lamb of God who would take away 

the sins of the world by offering his life on the cross as the 

atoning sacrifice for our sins and the sin of the world. 

John broke the prophetic silence of the previous centuries 

when he began to speak the word of God to the people of 

Israel. His message was similar to the message of the Old 

Testament prophets who chided the people of God for their 

unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in 

them. Among a people unconcerned with the things of God, it 

was his work to awaken their interest, unsettle them from 

their complacency, and arouse in them enough good will to 

recognize and receive Christ when he came. Are you eager 

to hear God's word and to be changed by it through the 

power of the Holy Spirit? 

A new era of God's restoration begins 

Jesus tells us that John the Baptist was more than a prophet. 

John was the voice of the Consoler who is coming. He com-

pleted the cycle of prophets begun by Elijah. What the proph-

ets had carefully searched for and angels longed to see, now 

came to completion as John made the way ready for the 

coming of the Messiah, God's Anointed Son, the Lord Jesus 

Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit begins the resto-

ration to the human race of the "divine likeness", prefiguring 

what would be achieved with and in the Lord Jesus. 

John's baptism was for repentance - turning away from sin 

and taking on a new way of life according to God's word. Our 

baptism in Jesus Christ by water and the Spirit results in a 

new birth and entry into God's kingdom as his beloved sons 

and daughters. The Lord Jesus gives us the fire of his Spirit 

so that we may radiate the joy and truth of the Gospel to a 

world in desperate 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 point others to Christ in the way you live, 

work, and speak? 

Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know 

the joy and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy 

Spirit and empower me to witness the truth of your Gospel 

and to point others to Jesus Christ. (D. Schwager)
_____________

On Thursday, December 8th, we celebrate the Solemnity 
of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary  

The Masses will be celebrated: 
8:00 AM - in English  7:30PM - in  Polish 

 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 December 04, 2022 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Katecheza trwa 2 lata, w katechezie uczestni-
czą dzieci, które w 2024r. ukończą 9 lat  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która  
w 2024 roku ukończy 14 lat lub starsza   

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Przynajmniej jedna osoba z narzeczonych należy do parafii. Celem 
przygotowania się do małżeństwa zgłaszamy się najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną data 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. 



PRZYGOTOWAĆ  DROGĘ  PANU 

Św. Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu, woła do 

wszystkich, którzy oczekują Mesjasza: „Przygotujcie 

drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy 

ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Mamy więc robić to, co 

możliwe, aby porzucić marazm, bierność i samowy-

starczalność. Wszystko po to, aby spotkać się z 

przychodzącym Jezusem, nie przespać czasu Jego 

przyjścia. Wielu ludzi odczytuje wezwanie do nawró-

cenia dopiero w trudnych i bolesnych momentach swojego życia, jak choroba czy 

śmierć najbliższych. Jednak Bóg nawet z trudnej po ludzku sytuacji może wypro-

wadzić duchowe dobro. Trwa to tym dłużej, im dłużej człowiek próbuje tylko o 

własnych siłach pokonywać życiowe trudności. 

Św. Jan Chrzciciel swoim życiem i słowem wskazuje nam, w jaki to sposób nale-

ży przygotować się na przyjście Pana: przez pokutę, zerwanie z grzechem, od-

rzucenie ciemności a wejście w pełnię blasku zbawczej łaski Chrystusa. Bóg, 

podobnie jak w Starym i Nowym Testamencie, także i dziś posyła swoich proro-

ków. Jednym z nich jest papież Franciszek. Swoim życiem i nauczaniem pokazu-

je Boga, który nieustannie wychodzi do człowieka, by go obdarować Sobą. Wy-

starczy wspomnieć, jak w czasie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Papież prze-

kazał nam wiele czytelnych znaków i gestów służących nawróceniu. Mamy całą 

listę papieskich spotkań w ramach tzw. piątków miłosierdzia. Zaczęło się od 

niespodziewanej wizyty we Wspólnocie św. Karola, która liczy 55 osób przecho-

dzących terapię odwykową. To spotkanie stało się niewątpliwie mocnym wspar-

cie w walce z uzależnieniem. Potem był dom Arki (tworzony przez osoby niepeł-

nosprawne intelektualnie oraz ich asystentów), pogotowie ratunkowe i oddział 

neonatologii, wreszcie wioska SOS. Jubileusz zakończyło spotkanie z dwiema 

grupami: więźniów i bezdomnych. 

Adwent jest czasem, który sprzyja naszym duchowym poszukiwaniom. Papież 

Franciszek zachęca, aby porzucić wygodną kanapę lenistwa, obojętności i byle-

jakości. A założyć buty aktywnego wędrowca, pielgrzyma. I wyruszyć w drogę, 

która wiedzie przez pustynię nawrócenia do nieba. Warto więc podejmować 

ciągły wysiłek w nawracaniu się. Nie wystarczy usłyszeć głos proroka, trzeba 

jeszcze na niego świadomie odpowiedzieć, wyznając za Psalmistą: „Będę słuchał 

tego, co mówi Pan Bóg”. I dostrzegać wokół siebie również innych, którzy czeka-

ją na nasze zainteresowanie, przyjaźń, czy konkretny dar serca. 

Zwykle najtrudniej rozstać się z błędnymi wyobrażeniami religijnymi. Wyznawanie 

religii dzieciństwa jest dla nich czymś znacznie wygodniejszym niż odważenie się 

na głębszy wzrost w wierze i w ufności do Boga. Łatwiej odmówić „paciorek”, 

„litanijkę”, „pomodlić się do Bozi”, niż sięgnąć po Pismo św., by w świetle słowa 

Bożego solidnie przeanalizować swoje życie, przygotować się na spotkanie z 

Bogiem w niedzielnej Eucharystii. 

Jeśli chcesz przygotować drogę Panu, musisz prawdziwie uwierzyć w Bożą moc! 

A prawdziwie uwierzyć, to powierzyć siebie Bogu wraz ze wszystkim, co stanowi 

moją codzienność, powołanie, świat, w którym żyję i pracuję. Jeśli chcemy auten-

tycznie wierzyć, a nie tylko od czasu do czasu „oddychać powietrzem religijnym”, 

mamy scalać prawdziwą wiarę w Chrystusa z naszym życiem. Już dziś. 

ks. Leszek Smoliński 

_____________________  

Razem z Maryją oczekujemy uroczystości narodzenia Pana Jezusa! 

Zapraszamy na Roraty w każdą sobotę o godz. 10:00AM. Dzieci i  serdecznie 

zapraszamy do przynoszenia na roraty lampionów, które są symbolem naszego 

aktywnego oczekiwania i czuwania!  

W czwartek, 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalane-

go Poczęcia NMP. Msze Święte  będą sprawowane: 

8:00AM - j. angielski    

7:30PM - j. polski.   

  _____________________  

PROGRAM DUSZPASTERSK I   

Adwent * Boże Narodzenie 2022 * Nowy Rok 2023 

 Roraty -  Sobota 10:00AM 

 GODZINKI DO NMP - Niedziela 9:30AM 

 

Adwentowe Rekolekcje parafialne 18-22 XII 

„ODKRYJ W  SOBIE  ZACHEUSZA”  
 

 BOŻE NARODZENIE 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - SOBOTA 24 XII    

  5:00PM – Msza św. wigilijna - j. angielski 

  10:00PM - Pasterka (j. polski)       

  12:00AM - Pasterka (j. polski)  

  

  8:00AM - Msza św. (j. angielski) 

  9:45AM - Msza św. (j. polski) 

   12:00PM - Msza św. (j. polski) 

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA - PONIEDZIAŁEK 26 XII  

  7:30PM - Msza św. (j. polski) 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY - PIĄTEK, 30 XII 

   7:30PM - Msza św. (j. polski) 

 8:00AM - Msza św. (j. angielski) 

  9:45AM - Msza św. (j. polski) 

  12:00PM - Msza św. (j. polski) 

_____________________  

 

Podczas trwającego Adwentu prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam przygotować się 

do świąt Bożego Narodzenia i do przyjęcia Jezusa. 

Któż lepiej od Maryi może nas poprowadzić ku Nocy Narodzenia? Ona w swoim 

własnym ciele oczekiwała i przyjęła Jezusa. Ona pokazuje nam, jak całkowicie zawie-

rzyć woli Bożej w duchu pokory, posłuszeństwa, służby i oderwania od dóbr tego 

świata. 

Przez okres Adwentu możemy zaczynać każdy dzień tą krótką, ale jakże piękną, 

modlitwą: 

Święta Matko Boga, 

W milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem  

i wydałaś na świat Tego, który wszystko dźwiga na Swoich barkach. 

Bądź naszą Przewodniczą na drodze do Bożego Narodzenia,  

aby czas, w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna, 

Jezusa Chrystusa, Naszego Zbawiciela, napełnił nasze serca  

radością i Nadzieją. Amen   

04 Grudnia,  2022 St. Margaret of Scotland Parish Community  


