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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 
                   7:00PM  - 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  - 11:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

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

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 
                              7:00 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  - 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, 01.16.21                                           

10:00 AM  - ________________________  
 

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 01.17.21 

8:00AM  - ________________________  
 

9:45AM + Anna Mierzejewska 

12:00PM - ________________________  

7:00PM   - ________________________ 
 

TUESDAY, 01.19.21  

8:00 AM  - ________________________ 
 

WEDNESDAY, 01.20.21   

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

 

THURSDAY, 01.21.21  

5:00PM      + John Nino Lazzari  
  

FRIDAY, 01.22.21                                     

7:30 PM  - O Boże błogosławieństwo oraz 

potrzebne łaski dla Kazimierza Kowalczyk 
 

SATURDAY, 01.23.21                                           

10:00 AM  - ________________________  
 

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 01.24.21 

8:00AM  - ________________________  
 

9:45AM ++ Agnieszka Marczak oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 

12:00PM - ________________________  

7:00PM   - ________________________ 

 

 DAILY READINGS  

FOR THE WEEK OF JANUARY 17 

Sunday:  1 Sm 3:3b-10, 19 

   1 Cor 6:13c-15a, 17-20  

   Jn 1:35-42  

Monday:  Heb 5:1-10 / Mk 2:18-22 

Tuesday:  Heb 6:10-20 / Mk 2:23-28 

Wednesday: Heb 7:1-3, 15-17 / Mk 3:1-6 

Thursday: Heb 7:25-8:6 / Mk 3:7-12 

Friday:  Heb 8:6-13 / Mk 3:13-19 

Saturday:  Heb 9:2-3, 11-14 / Mk 3:20-21 

Next Sunday: Jon 3:1-5, 10 

   1 Cor 7:29-31 

WHO IS JESUS FOR YOU?  
 

John calls Jesus the Lamb of 
God and thus signifies Jesus' 
mission as the One who redeems 

us from our sins. The blood of the Passover 
Lamb delivered the Israelites from their oppression 
in Egypt and from the plague of death. The Lord 
Jesus freely offered up his life for us on the cross 
as the atoning sacrifice for our sins. The blood 

which he poured out for us on the cross cleanses, 
heals, and frees us from our slavery to sin, and 
from the "wages of sin which is death" and the 
"destruction of both body and soul in hell". 

It is significant that John the Baptist was the son of 
the priest, Zachariah, who participated in the daily 

sacrifice of a lamb in the temple for the sins of the 
people. In Jesus John saw the true and only sacri-
fice which could deliver us from bondage to sin, 
death, and the powers of hell. How did John know 

the true identity of Jesus, as the Son of God and 
Savior of the world? The Holy Spirit revealed to 
John Jesus' true nature, such that John bore wit-
ness that this is the Son of God. How can we be 

certain that Jesus is truly the Christ, the Son of the 
living God? The Holy Spirit makes the Lord Jesus 
Christ known to us through the gift of faith. God 
gives us freely of his Spirit that we may compre-

hend - with enlightened minds and eyes of faith - 
the great mystery and plan of God to unite all things 
in his Son, our Lord Jesus Christ. 

“What do you seek?" 
John in his characteristic humility was eager to 
point beyond himself to the Christ. He did not hesi-
tate to direct his own disciples to the Lord Jesus. 
When two of John's disciples began to seek Jesus 
out, Jesus took the initiative to invite them into his 

company. He did not wait for them to get his atten-
tion. Instead he met them halfway. He asked them 
one of the most fundamental questions of life: 
"What are you looking for?" Jesus asks each one of 

us the same question: "What are you searching for? 
Do you know the meaning and purpose for your 
life?" Only God, the Father and Author of life, can 
answer that question and make our purpose fully 

known to us. That is why the Lord Jesus invites 
each one of us to draw near to himself. He wants 
us to know him personally - to know what he came 
to do for us and what he wants to offer us. 

"Come and see" 
"Come and see" is the Lord's invitation for each one 
of us to discover the joy of friendship and commun-

ion with the One who made us in love for love. Saint 
Augustine of Hippo reminds us that it is God, our 
Creator and Redeemer, who seeks us out, even 

when we are not looking for him: "If you hadn't 
been called by God, what could you have done to 
turn back? Didn't the very One who called you when 
you were opposed to Him make it possible for you 

to turn back?" It is God who initiates and who draws 
us to himself. Without his mercy and help we could 
not find him on our own. 

When we find something of great value it's natural 
to want to share the good news of our discovery 

with our family, friends, and neighbors. When An-
drew met Jesus and discovered that he was truly 
the Messiah, he immediately went to his brother 
Simon and told him the good news. Andrew 

brought his brother to meet Jesus so he could 
"come and see" for himself. When Jesus saw Si-
mon approaching he immediately reached out to 
Simon in the same way he had done for Andrew 
earlier. Jesus looked at Simon and revealed that he 

knew who Simon was and where he came from 
even before Simon had set his eyes on Jesus. Je-
sus gave Simon a new name which signified that 
God had a personal call and mission for him. Jesus 

gave Simon the name "Cephas" which is the Arama-
ic word for "rock". Cephas is translated as Peter 
which also literally means "rock". 

To call someone a "rock" was one of the greatest 
compliments in the ancient world. The rabbis had a 

saying that when God saw Abraham, he exclaimed: 
"I have discovered a rock to found the world upon." 
Through Abraham God established a nation for 
himself. Through faith Peter grasped who Jesus 

truly was - the Anointed One and the only begotten 
Son of God. The New Testament describes the 
church as a spiritual house or temple with each 
member joined together as living stones. Faith in 

Jesus Christ makes us into rocks or spiritual 
stones. The Holy Spirit gives us the gift of faith to 
know the Lord Jesus personally, power to live the 
gospel faithfully, and courage to witness the truth 
and joy of the Gospel to others. The Lord Jesus is 

ever ready to draw us to himself. Do you seek to 
grow in the knowledge and love of the Lord Jesus 
Christ? 

Lord Jesus Christ, fill me with the power of your 

Holy Spirit that I may grow in the knowledge of your 

great love and truth. Let your Spirit be aflame in my 

heart that I may joyfully seek to do your will in all 

things. 

  

 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 January 17, 2021 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii Świętej 23 maja 2021 

BIERZMOWANIE: Młodzież otrzzma sakrament bierzmowania 13 czerwca 2021 

Katecheza trwa 2 lata dla młodzieży od 14 roku życia.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy 
przed planowaną datą ślubu. 

ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwo-
nić o każdej porze  - tel. (206)282 - 1804 
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są 



 SPOTKANIE  Z  JEZUSEM  ODMIENIA  ŻYCIE  

Pod koniec października 1886 r., wczesnym rankiem, pojawił się 
przy konfesjonale ks. Huvelin dwudziestoośmioletni wówczas Karol 
de Foucauld, dziś już błogosławiony. Karol mówił przez kratę: 
„Ojcze, nie mam wiary, przyszedłem prosić o wskazówki”. Z drugiej 

strony usłyszał: „Proszę uklęknąć, wyspowiadać się Bogu, a wtedy Pan uwierzy”. 
„Ale nie po to tu przyszedłem” – oponował Karol. „Proszę się wyspowiadać” – 
odpowiedział twardo spowiednik. Karol ukląkł i pozwolił mówić własnemu sercu. 
Później napisze: „W tym samym czasie, kiedy uwierzyłem, że Bóg istnieje, zrozu-
miałem, że nie mogę postąpić inaczej, jak żyć tylko dla Niego, moje powołanie 
religijne datuje się od tej samej chwili co moja wiara” (Brat Moris, A jeśli Bóg 
istnieje). 

Takich spotkań się nie zapomina. One zmieniają nasze życie, nasze widzenie 
świata. W najmniejszych szczegółach można odtworzyć ich przebieg. Tak było 
też po południu w Galilei, gdy Jan Chrzciciel, stojąc z dwoma swoimi uczniami, 
wskazał na przechodzącego Jezusa, mówiąc: „Oto Baranek Boży”. Na pytanie 
zaś uczniów Panie, gdzie mieszkasz, Jezus odpowiada Chodźcie, a zobaczycie. 
Wystarczyło jednak kilka chwil spędzonych z Jezusem, a rozpoznali w Nim Ko-
goś więcej. Andrzej oznajmił swemu bratu Szymonowi: „znaleźliśmy Chrystusa”. 
Przychodząc do Jezusa i pozostając przy Nim, Andrzej przeszedł duchową drogę 
od Rabbiego do Chrystusa; w Nauczycielu nauczył się widzieć Chrystusa. Tego 
nie można się nauczyć inaczej, jak tylko przez pozostanie z Nim. Jezus dokonuje 
reszty: przeobraża człowieka tak, że po spotkaniu z Nim nikt nie pozostaje tym, 
kim był. Uczniowie powołani pierwszymi słowami Jezusa: Chodźcie, a zobaczy-
cie, byli wewnętrznie otwarci na nowe propozycje. Mieli odwagę iść za Mistrzem. 
A On sam prowadził ich wewnętrzną drogą: od Mistrza do Mesjasza, od ucznia 

do syna. 

Również dla nas przyjście na słowo Mistrza, wejście w Jego mieszkanie jest 
warunkiem wewnętrznej przemiany. Tylko ten, kto sam trwa w Chrystusie, zna 
Go z osobistego doświadczenia, może skutecznie świadczyć o Nim wobec in-
nych. Dlatego zawsze musimy pytać Mistrza: gdzie mieszkasz, gdzie przeby-
wasz, gdzie pozostajesz? Wciąż trzeba przychodzić od wewnątrz do mieszkania 
Jezusa. Czasem może się wydawać, że jest zbyt późno (godzina dziesiąta) i nie 
warto już podejmować niczego nowego, a ten właśnie moment może być decy-
dujący, może stać się godziną poznania Pana. Kto kocha, może przyprowadzić 
innych do Jezusa. Po spotkaniu z Jezusem Andrzej nie potrafił ukryć znalezionej 
„Perły”. Przyprowadził więc do Jezusa swego brata Szymona. Podobnie uczynił 

Filip, który przyciągnął do Jezusa Natanaela. 

Jezus pyta również mnie: Czego szukasz? Czy masz odwagę pokazywać Jezusa 
moim najbliższym? Czy coś nie sznuruje twoich ust? Czy nie jestem podobny do 
etatowego drogowskazu, który wskazuje drogę, ale sam nią nie idzie? Ewangelia 
przypomina, że bycie uczniem Mesjasza oznacza przeżyć spotkanie z Nim, trwać 

na co dzień w Jego obecności i żyć w mocy Jego Ducha. 

ks. Leszek Smoliński 
________________________  

Jezus chce się  z  nami  spotkać  
„Czego szukacie?”. Pyta Chrystus przyszłych Apostołów, jednak dzisiaj to pytanie Jezusa 

skierowane jest szczególnie do mnie. Pan przechodzi obok mnie i pyta: Czy chcesz spo-

tkać się ze Mną?  

Dzisiaj Jezus chce się ze mną spotkać. Chce uczynić lepszym moje życie. Jednocześnie 

pragnie, by mój wybór był dobrowolny, świadomy. Dzięki temu moja relacja z Nim stanie się 

osobowa, głęboka.  

Abraham Joshua Heschel, żydowski myśliciel i teolog głębi, uważał, że cała Biblia jest 

zapisem tej prawdy, iż Bóg szuka człowieka. Jednak czy ja pozwalam się Bogu odnaleźć i 

czy umiem odpowiedzieć na pytanie Jezusa całym swoim życiem?  

Święty Jan od Krzyża modlił się: „O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i 

pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się 

pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają!” Panie Jezu, każdego dnia pragnę 

spotykać się z Tobą ! 

________________________  

ŚWIĘTY JÓZEF OPIEKUN JEZUSA I KOŚCIOŁA 
- MILCZĄCY ŚWIADEK MIŁOŚCI. 

Z woli Ojca Świętego Franciszka przeżywamy w Kościele 

Rok św. Józefa. Warto więc poświęcić parę chwil na choć 

krótka refleksję na temat tego niezwykłego świętego. 

Dlaczego niezwykłego? Nie wiele mamy informacji na 

Jego temat, ale z tych, które mamy możemy wiele wywnioskować. Ewangelie nie 

przytaczają ani jednego słowa, które miałby wypowiedzieć Opiekun Pana Jezu-

sa. Widzimy go jako człowieka milczenia a jednocześnie jako człowieka czynu. 

Z pewnością nie było mu łatwo. Od samego początku widzimy jak napotyka 

kolejne trudności. Kiedy postanawia spędzić życie z Maryją nagle dowiaduje się, 

że Ona jest brzemienna. To musiał być ogromny cios dla Józefa. On jednak nie 

podejmuje łatwych decyzji. Myśli, zastanawia się, rozeznaje. Ostatecznie po-

słuszny słowu anioła bierze Maryję do siebie i staje się Opiekunem Jej Dziecka. 

Uczy nas w ten sposób zawierzenia Bogu i posłuszeństwa jego woli. Lęk, poja-

wiające się wątpliwości nie są przeszkodą, gdy ufamy i wierzymy. 

Papież Franciszek w Liście Apostolskim Patris Corde napisał: „Także poprzez 

niepokój Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego plan. W ten sposób 

Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może 

On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas 

także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej 

łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma 

szersze spojrzenie”. Bóg jest ponad tym wszystkim, co przeżywamy i czego 

doświadczamy. On może posłużyć się trudnościami, by doprowadzić nas do 

jeszcze większego dobra. Wędrując dalej ze św. Józefem widzimy go w kolejnej 

dramatycznej sytuacji. Trzeba było udać się do Betlejem na spis ludności. Długa 

podróż z matką oczekującą Dziecka. W Betlejem okazuje się, że nie ma dla Nich 

miejsca. Józef jednak się nie poddaje, nie rezygnuje, nie narzeka. W stajni, którą 

ma do dyspozycji przygotowuj najlepiej jak tylko można godne miejsce na naro-

dziny Syna Bożego. Święty Józef był człowiekiem odważnym, który stawiał czoła 

trudnościom, jednak zawsze w posłuszeństwie Bogu. 

W cytowanym już Liście papież Franciszek pisze: „Wiele razy, czytając 

„Ewangelie dzieciństwa”, zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał bezpo-

średnio i wyraźnie. Ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest 

człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest 

on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg 

działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem 

i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię 

i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzą-

cego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7)”. Bóg często posługuje się człowie-

kiem, by przeprowadzić swój plan, by objawić swoją wolę. Wybrał Józefa do 

wielkiego dzieła a ten Boga nie zawiódł. Pan Bóg także w każdym z nas pokłada 

ufność i każdemu z nas i każdemu z nas powierza konkretne zadanie do wyko-

nania. Ważne, byśmy i my Boga nie zawiedli, ale wiernie wypełniali Jego wolę. 

Na koniec warto jeszcze raz wrócić do Listu Apostolskiego Patris Corde papieża 

Franciszka. Napisał on w nim słowa, które każdemu z nas powinny dać do my-

ślenia: „Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezu-

sa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, 

naszej trosce, naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, 

przyjmując stan wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był 

broniony, chroniony, otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, 

podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić 

Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty 

Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją 

Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienio-

ne jest macierzyństwo Maryi (KKK 963-970). Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwa-

nie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy 

Dziecię i Jego Matkę”. Kochając Kościół, kochamy Dziecię i Jego Matkę. Dziś, 

gdy wiele razy wydaje nam się, że ten Kościół jest już tylko grzeszny, że nie ma 

w nim Boga, że nie ma w nim świętości – właśnie dziś – czy potrafimy Go jesz-

cze kochać. Święty Józef jest Patronem Kościoła. On Go kochał w Jego Założy-

cielu i kocha nadal, bo kochając Kościół kochamy Dziecię i Jego Matkę. 

Nie możemy zapominać, że Kościół nadal jest święty, bo święty jest Bóg, który 

jest Jego Głową. Świętość Boga jest większa niż grzechy wszystkich ludzi. Po-

dejmijmy w tych dniach refleksję nad tym, czy naprawdę kochamy Kościół, które-

go Opiekunem jest św. Józef. 

s. M. Damiana Szmidt 
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