
 

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 - 1:45AM 

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 

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 PASTORAL STAFF 
PASTOR - Rev. Andrzej Galant, SChr  

pastor@st-margaret-church.org 
PARISH COUNCIL MODERATOR - Andrzej Kieko 

BOOKKEEPER - Henryka Posłuszny 
bookkeeper@st-margaret-church.org 

ORGANIST & CHOIR DIRECTOR  
Ewa Rapca (425) 402-1646 

2nd Sunday of Ordinary Time January 19, 2020 

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 
KANCELARIA PARAFIALNA 

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

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 
Saturday 01.18.20 
10:00AM - ______________________  
5:00PM - ______________________ 
Sunday, 01.19.20    
8:00AM - For Parishioners 
9:45AM - Podziękowanie za Bożą pomoc 
w rodzinie w trudnych chwilach 
12:00PM ++ Michał, Piotr Pawluśkiewicz 
Tuesday, 01,21.20 
8:00 AM - ______________________   
Wednesday, 01.22.20 
7:30 PM - ______________________   
Thursday, 01.23.20 
8:0 AM - For Parishioners 
Friday, 01.24.20  
7:30 PM + Jan Błaszczyk     
Saturday 01.25.20 
10:00AM - ______________________  
5:00PM - ______________________ 
Sunday, 01.26.20    
8:00AM - 
9:45AM ++ Lucyna, Kazimierz Wnukowscy 
12:00PM ++ Maria, Tadeusz, Józef 

Lektors 
Saturday 01.18.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
Sunday 01.19.20 
8:00 AM Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM Miłosz Góralczyk / Julia Zając 
12:00 PM Aldona Bażant / Adam Nawrot 
Saturday 01.25.20 
5:00 PM    Sharon Beale 
Sunday 01.26.20 
8:00 AM Paula Guinasso 
9:45 AM Irena Kordula / Justyna Świerz 
12:00 PM Andrzej Łapiński 

------------------------------------ 
Szafarze Eucharystii 

Sunday,  01.19.20 
9:45 AM   Miłosz Góralczyk 
Sunday 01.26.20 
9:45 AM Marian Olech 

------------------------------------ 
Daily Readings for the week 

of January 19 
Sunday: Is 49:3, 5-6 /1 Cor 1:1-3  

Jn 1:29-34 

Monday: 1 Sm 15:16-23 / Mk 2:18-22 

Tuesday: 1 Sm 16:1-13 / Mk 2:23-28 

Wednesday: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51 

Mk 3:1-6 

Thursday: 1 Sm 18:6-9; 19:1-7 

Mk 3:7-12 

Friday: 1 Sm 24:3-21 / Mk 3:13-19 

Saturday: Acts 22:3-16  / Mk 16:15-18 

Next Sunday: Is 8:23 - 9:3   

1 Cor 1:10-13, 17/Mt 4:12-23 or 4:12-17 

 Behold the Lamb of God!"  
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 Passo-
ver Lamb delivered the Israelites in 
Egypt from slavery and death. The 

Lord Jesus freely offered up his life for us on 
the cross as the atoning sacrifice for our sins 
(1 Corinthians 5:7). 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".  

John points to Jesus' saving mission -  
to offer up his life  

as the atoning sacrifice for our sins  
It is significant that John was the son 

of Zachariah, a priest of Israel who participated 
in the daily sacrifice of a lamb in the temple for 
the sins of the people. John recognized that 
Jesus was the perfect unblemished lamb of-
fered by the Father in heaven as the one and 
only sacrifice that could cancel the debt of sin, 
and free us from death and the destruction of 
body and soul in hell.  

The Holy Spirit reveals who Jesus truly is -  
the Son of God and Savior of the world  

When John says he did not know Je-
sus he was referring to the hidden reality of 
Jesus' divinity. But the Holy Spirit in that hour 
revealed to John Jesus' true nature, such that 
John bore witness 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 his Spirit 
as our helper and guide who opens our hearts 
and minds to receive and comprehend the 
great mystery and plan of God - to unite all 
things in his Son, our Lord Jesus Christ.  

Do you want to grow in the knowledge 
and love of Jesus Christ? Ask the Lord to pour 
his Holy Spirit upon you to deepen your faith, 
hope, and love for God and for the plan he has 
for your life.  

"Lord Jesus Christ, fill me with the 
power of your Holy Spirit and let me grow in 
the knowledge of your great love and truth. Let 
your Spirit be aflame in my heart that I may 
know and love you more fervently and strive to 
do your will in all things."  

 Don Schwager  

Gospel Meditation 

 On the cusp of fame, power, or influence, would 
you turn it down? Today’s Gospel again features 
John the Baptist. Controversial but popular, John has 
gathered quite a group of followers. He has disci-
ples. People come from near and far to be baptized 
by him. Pharisees and government leaders are 
drawn to his preaching. If John was another man, a 
lesser man, he would have claimed his own great-
ness. Instead, John the Baptist is a witness to humil-
ity. 
 “The next day he saw Jesus coming toward him 
and said, ‘Behold the Lamb of God … he is the one 
of whom I said, “A man is coming after me who 
ranks ahead of me.”… the reason why I came bap-
tizing with water was that he might be made 
known.’” Rather than point to himself, John points to 
Christ. John could have grasped at what he had 
accumulated. He could have seen Jesus as a Messi-
anic competitor. Instead, John knows who he is. He 
knows his place as forerunner. Because John knows 
who Jesus is. “I have seen and testified that he is 
the Son of God.” 
 A life of humility, a life for others, can be chal-
lenging to live. So much of our culture is built 
around achievement and individualism. We can justi-
fy it, too, in pursuit of “greater goods” and higher 
ideals. In the process, however, we might miss our 
own participation in the kingdom of God. John, for 
all of his humility, was not an afterthought. In anoth-
er Gospel passage, Jesus calls him “the greatest 
prophet,” even the greatest of men. Why? Because 
he fulfills the mission given to him by God: to an-
nounce the coming of the Messiah. We too are 
prophets and forerunners. Our witness to the Gospel 
is meant to point people to Jesus. Consider your 
own mission this week. To whom are you called to 
announce the good news of the Son of God? 

————————————— 
Northwest Catholic Collection. 

 Next weekend we will have the annual Northwest 
Catholic Collection. Northwest Catholic is a local initiative of 
the New Evangelization. Its mission is to teach, inspire, and 
form Catholic Christian disciples. A portion of the funds 
also supports the U.S. bishops' Catholic Communications 
Campaign and subscriptions for those who otherwise 
would not receive the magazine. Please be generous. 

————————————— 

TAX STATEMENTS  
If you wish to receive a statement of your 2019 contribu-
tion for tax purposes, please contact our Parish Office.  

 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 Ca-
tholic  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 
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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 uczest-
niczy dla młodzieży, która w 2019 ukończyła 13 lat. 
Sakrament Małżeństwa: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesię-
cy przed planowaną datą ślubu. 
Odwiedziny chorych: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę 
dzwonić o każdej porze  - (206)282 - 1804. 
Sakramenty chrztu, I Komunii, bierzmowania, małżeństwa udzielane są 
osobom formalnie i aktywnie uczestniczącym w życiu parafii. 



Dawać świadectwo 
 Opinia, osąd, zdanie o człowieku za-
leży od osobistego doświadczenia. Spoty-
kamy się często ze stwierdzeniami: „a mi 
się wydaje, ja uważam, słyszałem, powie-
dzieli”. I właśnie wtedy doświadczamy 

tego, co ludzie mogą wymyślić! To jest przestrzeń, gdzie rodzi się 
plotka, obmowa czy oszczerstwo. 
Wielokrotnie słyszeliśmy o dawaniu świadectwa. I tak świadectwo 
o misji powołania Sługi Pańskiego głosi prorok Izajasz. Ponieważ 
naród wybrany wciąż odstępował od Boga, dlatego potrzebował 
nawrócenia – a tym samym odpowiedniej osoby, która mogłaby 
wejść na drogę sprawiedliwości i miłości. Tą osobą jest Syn Boży, 
Jezus Chrystus, który najdoskonalej zrealizował w swoim życiu 
wolę Ojca – plan zbawienia człowieka. On jest Głową całego stwo-
rzenia, On jest światłością dla pogan. 
 Św. Paweł w Liście do Koryntian daje o sobie świadectwo, że 
jest apostołem powołanym przez samego Chrystusa. Historię jego 
powołania znamy doskonale. Wszystko po to, żeby naśladować go 
swoim życiem. Każdy człowiek jest wzywany do wspólnoty z Chry-
stusem, czyli do świętości, co wynika z sakramentu chrztu. Psalm 
40 wzywa nas, aby przyjść i pełnić wolę Boża. 
 Gdyby pytanie: „Kim jest dla ciebie osoba Jezusa Chrystusa?” 
zostało skierowane do mnie, osoby wierzącej, bo za taką się uwa-
żam, jaką dałbym odpowiedź? Jeżeli masz kłopot, by dać odpo-
wiedź, to bardzo proszę zapytaj Jana Chrzciciela: Kim dla niego 
był Jezus? Co usłyszysz? „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. (…) Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 
Bożym” – mówi Jan w dzisiejszej Ewangelii. Baranek Boży ma 
swoje miejsce w liturgii Eucharystii, tuż przed Komunią Świętą: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Grzechem świata 
jest wszelki grzech: grzech pierworodny, który Adam ściągnął na 
swoje potomstwo, i osobiste grzechy ludzi wszystkich czasów. 
Chrystus jest naszą nadzieją zbawienia. On sam jest mocnym 
wezwaniem do nadziei, gdyż przybył, by przebaczać i leczyć rany 
grzechu. 
 Jak ma wyglądać moje świadectwo o Chrystusie? Jak najpro-
ściej świadczyć? Przez udział w niedzielnej Eucharystii. Już samo 
przybycie do świątyni jest wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o 
wspólnej modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii Świętej. 
Ta niedzielna praktyka religijna, tak obca wielu zdeklarowanym 
katolikom, kształtuje codzienne wyznanie wiary. Tam, gdzie nie 
dociera religijna książka czy kapłan, dociera wierzący chrześcija-
nin i rozlewa szczęście swego serca na otoczenie. Staje się wów-
czas, jak Jan, drogowskazem ukazującym nie łatwą, ale jedynie 
pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia. Otrzymaliśmy 
wiarę nie po to, by oświecała jedynie nasze serca, ale świat: „Wy 
jesteście światłością świata” – mówi do każdego z nas Jezus. 
Starajmy się każdego dnia otwierać na głos Boga. Codziennie 
rano wznośmy swój wzrok do Jezusa. W ciągu dnia zwracajmy się 
do Niego jak najczęściej. Bądźmy wytrwali, co pozwoli nam zacho-
wać pokój serca i poznawać wolę Tego, który jako Baranek Boży 
gładzi ludzkie nieprawości. I nieustannie daje nam też „moc stawa-
nia się dziećmi Bożymi”. 

———————————————————- 

Prymas Niezłomny  
tak było z kard. Stefanem Wyszyńskim  

 

Drodzy Parafianie, w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa 
Tysiąclecia zapraszam do lektury dokumentalnych tekstów, 
które przybliżą nam postać naszego Wielkiego Rodaka, 
mężnego obrońcę Kościoła i Ojczyzny 
 

23 września 1953 r. Sekretariat BP KC PZPR, na 
wniosek Bolesława Bieruta, zadecydował o aresztowaniu Pry-
masa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.  
 Wniosek był zapewne konsultowany w Moskwie. Od kard. Wy-
szyńskiego zażądano też publicznego potępienia bpa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka, kilka dni wcześniej skazanego w pokazo-
wym procesie na 12 lat więzienia, za rzekomą „współpracę z hitle-
rowcami” w czasie wojny oraz szpiegostwo na rzecz „imperialistów 
amerykańskich” i Watykanu po wojnie.  
 W odpowiedzi na powyższe szantaże Prymas wystosował 

protest w sprawie procesu kieleckiego. Nocą 25 IX 1953 r. do sie-
dziby Prymasa Polski przy ul. Miodowej 17 weszło kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy UB. Stefan Wyszyński został aresztowany i pota-
jemnie wywieziony z Warszawy. „Proszę powiedzieć mojemu ojcu 
i siostrom [zakonnym], że nie wolno płakać; nie wolno, ja zabra-
niam płakać. Proszę powiedzieć także biskupowi Choromańskie-
mu, że gdybym postawiony został przed sądem, nie potrzebuję 
adwokatów, żadnych adwokatów” - notował funkcjonariusz UB 
ostatnie słowa Kardynała wypowiedziane do domowników.  
 Prymas był przygotowany na aresztowanie. Wspominał o tym 
podczas ostatniej konferencji Episkopatu 18 IX 1953 r.: „Wolę wię-
zienie niż przywileje, gdyż cierpiąc w więzieniu, będę po stronie 
tych najbardziej umęczonych. A przywileje mogą być świadec-
twem odejścia od właściwej drogi Kościoła - w prawdzie i w miło-
ści”. Kard. Wyszyński został przewieziony do klasztoru w Rywał-
dzie. W tym czasie w jego siedzibie funkcjonariusze UB przepro-
wadzali rewizję. Zebrany materiał miał służyć jako dowód w spra-
wie.  
 Znaczną część zagrabionej dokumentacji zwrócono Kardyna-
łowi pod koniec 1956 r. Część - niedawno odkryta - znajduje się 
dziś w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. „Rano [26 IX 1953 
r.] pojawiła się na drzwiach kościelnych [Świętego Krzyża] kartka z 
wiadomością, że Prymas przemawiać nie będzie”. Trzy dni później 
bp Michał Klepacz - nowy, narzucony przez władzę przewodniczą-
cy Konferencji EP - podpisał się wraz z sekretarzem Episkopatu 
bp. Zygmuntem Choromańskim pod komunikatem podyktowanym 
przez komunistów. Władze nakazały odczytanie komunikatu w 
najbliższą niedzielę (4 X 1953 roku) we wszystkich kościołach i 
kaplicach w Polsce. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
zbierało raporty terenowe na temat księży proboszczów, którzy nie 
odczytali komunikatu lub opatrzyli go własnym, nieprzychylnym dla 
władz komentarzem.  
 Wkrótce po aresztowaniu kard. Stefana Wyszyńskiego rozpo-
częto także intensywne przygotowania do procesu pokazowego, 
pod zarzutem m.in. szpiegostwa na rzecz Watykanu. Zbierano 
materiał dowodowy (np. korespondencję „szpiegowską” z bpem 
Gawliną) oraz opracowywano projekt aktu oskarżenia. Przygoto-
wano także dwa „źródła osobowe” (ks. Stanisława Skorodeckiego i 
s. Marii Graczyk), które - jak się wydaje - miały świadczyć w są-
dzie przeciwko Kardynałowi. Z niewyjaśnionych do końca powo-
dów władze przerwały te prace.  
(Prof. Jan Żaryn) (cdn.) 

———————————————————- 
 

Northwest Catholic Collection 
W następną niedzielę zostanie przeprowadzona dodatkowa 

kolektę przeznaczona na wsparcie katolickiego czasopisma 
Northwest Catholic. Jest jedyne katolickie czasopismo, którego 
misją jest Nowa Ewangelizacja poprzez inspirację aktywności i 
kultury chrześcijańskiej. 

—————————————————— 
 

Poświęcenie  modlitewników 
oraz konferencja dla rodziców 

Dzisiaj, podczas Mszy św. o 9:45 poświęcimy modlitewniki dla dzie-
ci  się do I Komunii świętej, po Mszy św.  będzie konferencja dla rodziców. 

—————————————————— 
Rozliczenia Finansowe 

Osoby pragnące otrzymać zaświadczenia o ofiarach złożonych na potrzeby parafii w 2019 

roku proszone są o  kontakt telefoniczny lub e-mailowy z kancelarią.  
 —————————————————— 

 

Doroczna Wizyta  Duszpasterska w Rodzinach 
Okres Nowego Roku to także czas modlitwy wspólnie z kapła-
nem w naszych domach rodzinnych. Celem wizyty kapłana w 
rodzinie jest wspólna modlitwa, umocnienie rodziny Bożym 

błogosławieństwem na Nowy Rok a także dzielenie się troskami, radościa-
mi i nadziejami, jakie przeżywa rodzina oraz nasza parafialna wspólnota. 
Osoby, które zamierzają przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską, prosimy 
wypełnienie zgłoszenia wraz z propozycją terminu spotkania i przekazanie 
do Ks. Proboszcza. Zaproszenie do odwiedzin można także kiero-
wać drogą telefoniczną lub e-mailową. 
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