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Bookkeeper - Henryka Posłuszny 
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Organist & Choir Director  

Ewa Rapca (425) 402-1646 
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St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

3221 14th  Ave. W. * Seattle, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804 

www.st-margaret-church.org 

 

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 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  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Piątek           6:30PM - 7:30 PM 

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

Parish Office Hours 

Kancelaria Parafialna 

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

 

 To make 
(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

Saturday 12.07.19 
10:00AM  - O Boże błogosławieństwo dla człon-
ków wspólnoty Żywego Różańca oraz ich rodzin  
 

5:00PM  - For Amy, Phil Kennedy and sons 
 

Sunday, 12.08.19    
 

8:00AM  - For Tom & Julie Alexieff 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo i  
 potrzebne łaski dla Janiny Kwaśny   

12:00PM  - O Boże błogosławieństwo  
 dla Asi Jeziorskiej 
 

Tuesday, 12.10.19 
8:00 PM   - For all souls in purgatory 
 

Wednesday, 12.11.19  
7:30PM  + Danuta Seretna (od przyjaciół)  
 

Thursday, 12.12.19   
8:0 AM  - ______________________ 
 

Friday, 12.13.19   
7:30 PM    - O Boże błogosławieństwo dla babci z 
okazji urodzin oraz dla Łucji z okazji imienin   

Saturday 12.14.19 

10:00AM  + Jan Kwaśny  
 

5:00PM  - ______________________ 
 

Sunday, 12.15.19    
 

8:00AM  - ______________________ 
 

9:45AM ++ Elżbieta Szancer oraz Danuta i Jerzy     

12:00PM  - W intencji Ojczyny  
 (rocznica Stanu Wojennego 
* * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * *** * * ** * ** ** * ** * **  

Saturday, 12.07.19 
5:00 PM  Tom Beale  

Sunday, 12.08.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Grupa Katechetyczna 
12:00 PM  Izabela Łapiński / Adam Nawrot
Saturday, 12.14.19 
5:00 PM  Sharon Beale 

Sunday, 12.15.19 

8:00 AM  Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM  Monika Posłuszny / Paweł Kulik 
12:00 PM  Izabela Łapiński / Adam Nawrot
 

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

 Szafarze Eucharystii 
 

Sunday,  12.08.19 
9:45 AM  Michał Franczyk  
 

Sunday,  12.15.19 
9:45 AM  Marian Olech 

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

Daily Readings for the week  

of December 08 

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

Monday:  Gn 3:9-15, 20 / Eph 1:3-6, 11-12 
   Lk 1:26-38 
 

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

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

Thursday:  Jgs 13:2-7, 24-25a / Lk 1:5-25 
 

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 

Repent, the Kingdom of Heaven is near!    

 Inspiration of the Holy Spirit 

 From the Sacred Heart of Jesus  

 John the Baptist came before me to prepare the people 
of Israel for the coming of the Messiah. Those who lis-
tened to him repented, confessed their sins and were bap-
tized. They anticipated my coming with great respect and 
delight; they were willing to amend their lives in order to 
start anew in communion with me their God. How wonder-
ful it was for them to accept the kingdom of Heaven in 
their hearts; let me tell you Heaven rejoiced for their con-
version.  
 I started my public ministry by humbling myself 
before John the Baptist and accepting the waters of bap-
tism. By this action I blessed this sacrament as the cleans-
ing ritual that purifies souls from original sin. I sanctified 
the waters of baptism so that anyone who believes in me 
and is baptized will enter in communion with me as a 
member of my mystical body. In baptism all sins are for-
given and through this initiation into Christian living the 
soul is committed to learn from me and to live by my 
example.  
 I have made it very simple. Repent, turn away from 
sin, live by my gospel and your life will take a new mean-
ing; you will live no longer for yourself, but for me your 
creator. I am inviting everyone to my Kingdom, I refuse no 
one, all that I ask is that you accept my purification, I have 
already paid for your sins, you have no debt to pay, I have 
overcome all the enemies of man: sin, the devil and death. 
I am your victorious King; I have opened the gates to my 
Kingdom because I love everyone. Come and be blessed.  
 To have a true conversion the soul must experience 
deep sorrow for sin, this means to feel fear of God the 
Almighty who has been offended. Conversion is a continu-
ous process, which starts with a decision to come into a 
personal and intimate relationship with me. I facilitate this 
with the assistance of my Holy Spirit so that you may have 
a voice in your conscience to inspire you to do good and to 
stay away from evil. By the fruits of your conversion you 
begin to build up a solid intimacy with me, which can be 
enhanced by your prayers and devotions. The closer you 
come to me the more intense will be your desire to live for 
me. I will respond by granting you peace in your heart and 
an ardent desire to do everything in my presence. Through 
me, with me, and in me, you will be victorious. 

Author: Joseph of Jesus and Mary  
* * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * *** * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * *  

 Gospel Meditation 

  What does it mean to be worthy? There are a 
few different ways to approach this question. To-
day’s Gospel highlights two: the way of the Phari-
sees and the way of John the Baptist. Our faith val-
ues good works and discipleship. Perhaps, then, we 
“earn” our worth by adhering to the right doctrines 
and following the right pious practice. The Phari-
sees thought they were worthy. Due to their reli-
gious pedigree and proper procedures, they were 
self-satisfied. John the Baptist’s words to them are 
strong. “Do not resume to say to yourselves, ‘We 
have Abraham as our father.’” Of course, Jesus (and 
John) don’t omit the responsibility for moral behav-
ior. John gives the Pharisees quite a strong warning 
in that regard. “Produce good fruit as evidence of your 
repentance … every tree that does not bear good fruit will 
be cut down and thrown into the fire.” 

 It’s a question of attitude. Of disposition. It’s a 
matter of the heart. If anyone would be worthy in 
this scenario, it’s John the Baptist. Jesus himself 
will name him the greatest of prophets and a great 
man. John, however, recognizes his own lowly 
place in the grand scheme of things. “The one who 
is coming after me is mightier than I. I am not wor-
thy to carry his sandals.” The Pharisees take pride in 
being “better” than others. John embraces humility 
in Christ being “better” than him. We don’t self-
generate our own worthiness. We receive it as a gift 
from God. 
 In a few short weeks, we’ll celebrate the birth of 
Christ. Bishop Ven. Fulton Sheen wrote about the 
Nativity in his “Life of Christ”: “Because [Jesus] 
was born in a cave, all who wish to see Him must 
stoop. To stoop is the mark of humility. The proud 
refuse to stoop and, therefore, they miss divinity.” 
God invites us to prepare our hearts this Advent. 
When you consider your own life, where are you 
looking for your worth? This Christmas, are you 
prepared to stoop?  
* * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * *** * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * *  

 

Pastoral Schedule 
 

Advent  

 

Advent/Christmas Confession  
 

December 19 (Thursday) 6:00 PM - 7:30 PM 
December 20 (Friday) 6:30 PM - 7:30 PM 
December 21 (Saturday) 4:00 PM-5:00 PM  
December 22 (Sunday) 7:30 AM - 8:00AM  

 

 Christmas  
DECEMBER 24 TUESDAY Christmas Vigil Mass      

   5:00 PM - English 
   10:00 PM - Polish 
   Midnight  - Polish  
 

CHRISTMAS - DECEMBER 25, WEDNESDAY 
 

   8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish 
   12:00 PM - Polish 

Solemnity of  

the Most Holy Family   
 

Vigil Mass - December 28, Saturday   
 5:00PM - English 
 

December 29 Sunday   
 

 8:00 AM - English 
 9:45 AM  - Polish 
 12:00 PM - Polish 

 

Solemnity of Mary  

The Holy Mother of God  

WEDNESDAY, JANUARY 1, 2020   

         8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish  
        12:00 PM -  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 08, 2019 

Sakramenty 

Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii św. 17 maja 2020 

Bierzmowanie: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo 
uczestniczy dla młodzieży, która w 2019 kończy 14 lat  
Sakrament Małżeństwa: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 mie-
sięcy 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. 



Adwentowa droga miłosierdzia 

Słowo 

Język miłosierny śpieszy też z przebaczeniem,  
potrafi powiedzieć proste słowo: „przepraszam”,  

bo każdy popełnia błędy. 
 W Ewangelii wg św. Mateusza, który relacjo-
nuje narodzenie Jezusa, widzimy zmaganie Józefa – 

człowieka sprawiedliwego z pełną lęku myślą o potajemnym oddaleniu 
Maryi, która spodziewała się narodzin Dziecka. „Gdy powziął tę myśl, oto 
Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój 
się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów»”. 
 Św. Matka Teresa zauważa, iż „Adwent jest jak wiosna w przyrodzie, 
kiedy wszystko się odradza, jest świeże i piękne. Adwent ma być dla nas 
tym samym - ma nas odświeżać i utrzymywać w zdrowiu, byśmy byli zdol-
ni przyjmować Chrystusa pod każdą postacią, w jakiej do nas przyjdzie”. 
Słowo Anioła Pańskiego niesie pociechę i ufność. Dlatego kiedy nieustan-
nie spotykamy się z szerzeniem zniechęcenia, pesymizmu, czarnowidztwa, 
to właściwym przeciwstawieniem się temu, winno być wytrwale podtrzy-
mywane słowo niosące w sobie ewangeliczna ufność. Chodzi o tę ufność, 
która jest wyrazem autentycznego, osobistego zawierzenia Chrystusowi 
Miłosiernemu w formie wytrwałego szukana i wiernego wypełniania woli 
Bożej. Jedynie z takiej postawy mogą płynąć szczera słowa pocieszenia i 
zachęty. 
 Chodzi więc o to, aby podjąć starania i w codziennym obcowaniu z 
bliźnimi przekazywać dobre wiadomości, pozytywne wydarzenia w postaci 
aktów bezinteresownej miłości i dobroci, które stały się udziałem poszcze-
gólnych osób, wszelkie autentyczne postawy życzliwości, współczucia. Jak 
zauważa ks. Wojciech Węgrzyniak, znany krakowski biblista, „jednym z 
najstarszych sposobów na zranienie drugiego człowieka, a w niektórych 
przypadkach nawet na zabicie go, jest język. Powiedzieć dorastającej 
dziewczynie, że jest brzydka jak grzech pierworodny, zakochanemu chłopa-
kowi, że wybrana woli sto razy jego kolegę, matce, że jej dziecko nie było-
by draniem, gdyby nie tacy rodzice, mężowi, że nawet Murzyn bez szkoły 
podstawowej byłby większym pożytkiem w domu, czy komukolwiek, że się 
na nim zawiodło, że nie można na niego liczyć, że spotkanie tego człowieka 
było największą pomyłką w życiu – to tylko niektóre rodzaje pocisków, 
które człowiek kieruje w stronę drugiego człowieka. Można się tłumaczyć, 
że wypowiadamy je mniej lub bardziej świadomie, że intencja była inna, że 
niechcący. Ale to nie zmienia prostego faktu. Kula nie myśli. Zadaniem 
pocisku jest trafić do celu. Myśleć ma ten, kto broń posiada” (Dopomóż mi, 
Panie, Kraków 2014, s. 35-36). 
 Św. Faustyna tak się modliła o łaskę pełnienia miłosierdzia wobec 
bliźnich: „Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy 
nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i 
przebaczenia” (Dz. 163). Nasz język ma więc nie mówić o tym, co złe w 
drugim, a więc nie skupiać się na jego wadach. Widząc nędzę bliźniego, 
jakkolwiek rozumianą, nie muszę o tym mówić, okradając kogoś z dobrej 
opinii, poczucia wartości czy pokoju serca. Miłosierdzie nie polega na wy-
tykaniu nędzy, ale na pomocy, na trosce o dobro bliźniego. Język potrafi też 
pocieszać. Tego pocieszenia św. Faustyna doznawała od sióstr jak i spo-
wiedników. Problem polega na tym, aby nie oszukiwać bliźniego przez 
złudne, banalne i denerwujące pocieszenie, ale wlewać w jego serce wiarę i 
nadzieję. Pocieszenie to światło w ciemności i radość w smutku. 
 Język miłosierny śpieszy też z przebaczeniem, potrafi powiedzieć pro-
ste słowo: „przepraszam”, bo każdy popełnia błędy. Język miłosierny stosu-
je takie słowa, które prowadzą do przebaczenia sobie i innym. Kto pragnie, 
aby jego język był miłosierny, nie szuka racji, ale pojednania [a jedyną racją 
jest tu i może być miłość]. 
 Miłosierne słowo jest zawsze słowem Jezusa. Miłosierdzie świadczone 
przez słowo posiada podwójny wymiar: pozytywny służący dobru drugiej 
osoby: „Mistrzu mój – prosiła św. Faustyna - spraw w moim sercu to, abym 
nie wyczekiwała pomocy od nikogo, ale starać się będę, aby innym zawsze 
nieść pomoc, pociechę i wszelką ulgę” (Dz. 871). Ale i negatywny wyraża-
jący się w wydawaniu niesłusznych ocen i posądzeń bliźniego. „Jeden z 
mędrców zganił kobietę za powtarzanie plotek. Wręczył jej poduszkę, kazał 
wejść na dach najwyższego domu w mieście i rozsypać pierze na cztery 
strony świata. Kobieta wykonała polecenie, wtedy powiedział jej: a teraz 
pozbieraj rozsypane pierze do ostatniego źdźbła. Kobieta wykrzyknęła, że 
to niemożliwe. Ach, odparł mędrzec - ale o ile łatwiej jest pozbierać pierze, 
niż plotki, które rozpuszczałaś! Łatwiej kazać górze wykonać barani skok, 
niż odwołać złe słowa, które nieopatrznie wymknęły nam się z ust” (Naomi 
Alderman). 
 Być apostołem miłosierdzia przez słowa oznacza dążenie do unikania 
krytyk, obmów i niesprawiedliwych ocen bliźniego, a zawierać upomnienie 

braterskie, przebaczenie, słowa wdzięczności, ufności w szerzącym się 
klimacie pesymizmu. Chodzi o ufność, która jest wyrazem osobistego za-
wierzenia Chrystusowi. Jedynie z takiej postawy mogą płynąc słowa pocie-
szenia i zachęty. Także to apostolstwo miłosierdzia słowa powinno obejmo-
wać głoszenie miłosierdzia Bożego całemu światu. 
 Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku” ciekawą myśl – warto ją pod-
jąć świadomie w czasie dzisiejszej Mszy: „Kiedy przyjmuję Jezusa w Ko-
munii św. proszę Go gorąco, aby raczył uleczyć język mój, bym nim nie 
obrażała ani Boga, ani bliźnich. Pragnę, aby język mój nieustannie wysła-
wiał Boga. Wielkie są błędy języka. Dusza nie dojdzie do świętości, jeżeli 
nie będzie uważać na język swój” (Dz. 92). 

Ks. Leszek Smolinski 

 

13 grudnia mija 38 lat od wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Zapraszamy wszystkich rodaków na Mszę 
św. w intencji ojczyzny oraz ofiar stanu wojennego: 

Niedziela 15 grudnia o godz. 12:00PM  

Modlić się będziemy w intencji ofiar systemu komunistycznego 
w Polsce, a zwłaszcza w intencji ofiar stanu wojennego oraz ich 
rodzin. Modlić się będziemy także o Boże błogosławieństwo dla 
naszej Ojczyzny  

 
 

Program Duszpasterski  

na Adwent oraz Boże Narodzenie 
 

Adwent   

 Roraty -  Sobota 10:00AM 
 Godzinki do NMP - Niedziela 9:30AM 
 Rekolekcje Parafialne 18 - 23 XII 

Rekolekcje głosi Sekretarz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski, ks. Tomasz Ślesik 

Spowiedź Rekolekcyjna  19-22 XII     
 

Boże Narodzenie 

Wigilia Bożego Narodzenia - Wtorek 24 XII    
 5:00PM – Msza św. wigilijna - j. angielski 
 10:00PM - Pasterka   
 12:00AM - Pasterka  
 

Uroczystość Bożego Narodzenia Środa, 25 XII   
    8:00AM - Msza św. (j. angielski) 
    9:45AM - Msza św. (j. polski) 
    12:00PM - Msza św. (j. polski) 
 

Święto Św. Szczepana Czwartek 26 XII  
   8:00AM - Msza św. (j. angielski) 
           7:30PM - Msza św. (j. polski) 
 

Uroczystość Świętej Rodziny – Niedziela, 29 XII 
     8:00AM - Msza św. (j. angielski) 
    9:45AM - Msza św. (j. polski) 
    12:00PM - Msza św. (j. polski) 
Wspólne Kolędowanie -    

   
      8:00AM - Msza św. (j. angielski) 
    9:45AM - Msza św. (j. polski) 
    12:00PM - Msza św. (j. polski) 

Uroczystość Objawienia Pańskiego  

Niedziela, 5 I 2020 

 Sobota, 4 I   5:00 PM - Msza św. wigilijna (j. angielski) 
 Niedziela 5 I 8:00AM - Msza św. (j. angielski) 
     9:45AM - Msza św. (j. polski) 
     12:00PM - Msza św. (j. polski) 
 

Występ Chóru „Vivat Musica”  
podczas Mszy św. o 12:00 oraz bezpośrednio po Mszy św. 

Zapraszamy na Roraty 

Sobota 14, 21 XII  10:00AM 
 Dzieci zachęcamy do przygotowania pięknych lampionów . 

 

Wizyta Świętego Mikołaja  
Sekretariat Świętego Mikołaja uprzejmie informuje, że dzisiaj, po Mszy 
św. o 9:45 święty Mikołaj odwiedzi naszą parafię.

 

 Opłatki Wigilijne 

Można nabyć w kruchcie kościoła lub w kancelarii  - ofiara dobrowolna 

08 Grudzień, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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