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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  - 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 

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, 03.06.21                                           

10:00 AM  - W intencji członków wspólnoty 

Żywego Różańca i ich rodzin  
 

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 03.07.21 

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

for Knights of Columbus Council 676 

9:45AM  - O boże błogosławieństwo  

w rodzinie Bochniarz   

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Lidli  

7:00PM - ________________________  

TUESDAY, 03.09.21  

8:00 AM  - ________________________  
  

WEDNESDAY, 03.10.21   

7:30 PM  - ________________________  
 

THURSDAY, 03.11.21  

8:00AM     - ________________________  
  

FRIDAY, 03.12.21                                     

7:30 PM  - ________________________  

SATURDAY, 03.13.21                                           

10:00 AM  - ________________________  

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 03.14.21 

8:00AM  - ________________________  

9:45AM  - O boże błogosławieństwo i po-

trzebne łaski dla Agnieszki i Miłosza   

12:00PM + Jadwiga Sternik  

7:00PM   + Beta Różańska 

________________________ 
 

 DAILY READINGS  

FOR THE WEEK OF MARCH 07 
 

Sunday:  Ex 20:1-17 / 1 Cor 1:22-25/ 

   Jn 2:13-25 

Monday:  2 Kgs 5:1-15ab / Lk 4:24-30 

Tuesday:  Dn 3:25, 34-43 / Mt 18:21-35 

Wednesday: Dt 4:1, 5-9 / Mt 5:17-19 

Thursday:  Jer 7:23-28 / Lk 11:14-23 

Friday:  Hos 14:2-10 / Mk 12:28-34 

Saturday:  Hos 6:1-6 / Lk 18:9-14 

Next Sunday: 2 Chr 36:14-16, 19-23 / Eph 2:4-10 

   Jn 3:14-21   

DESTROY THIS TEMPLE,  

AND IN THREE DAYS I WILL RAISE IT UP 

What can keep us from the presence of God?  

Jesus' dramatic cleansing of the temple was seen by his 

disciples as a prophetic sign of God's work to purify and 

restore true worship and holiness among his people. The 

temple was understood as the dwelling place of God 

among his people. When God delivered his people from 

slavery in Egypt, he brought them safely through the Red 

Sea, and led them to Mount Sinai where he made a cove-

nant with them and gave them a new way of living in 

moral goodness and holiness embodied in the Ten Com-

mandments. God also gave Moses instruction for how his 

people were to worship him in holiness and he instructed 

them to make a Tabernacle, which was also referred to as 

the "tent of meeting" where the people gathered to offer 

sacrifice and worship to God. The tent of meeting was 

later replaced by the construction of the temple at Jerusa-

lem. The New Testament Scripture tells us that these 

"serve as a copy and shadow of the heavenly sanctuary" - 

God's true Temple in heaven. Jesus' cleansing of the 

temple is also a prophetic sign of what he wants to do 

with each of us. He ever seeks to cleanse us of our sinful 

ways in order to make us into living temples of his Holy 

Spirit . God desires that we be holy as he is holy. Do you 

thirst and hunger for God's holiness? 

Jesus burns with zeal for his Father's house 

When Jesus went to Jerusalem at Passover time he 

shocked the Jewish leaders by forcibly expelling the mon-

ey-chargers and traders from the temple. Jesus referred 

to the temple as his Father's house which was being 

made into a "house of trade" and "den of robbers". The 

prophecy of Malachi foretold the coming of the Lord unex-

pectedly to his Temple to "purify the sons of Levi and 

refine them like gold and silver, till they present right offer-

ings to the Lord". Jesus' disciples recalled the prophetic 

words of Psalm 69: "Zeal for your house will consume 

me." This psalm was understood as a Messianic prophe-

cy. Here the disciples saw Jesus more clearly as the 

Messiah who burned with zeal for God's house. 

The Jewish authorities wanted proof that Jesus had divine 

authority to act as he did. They demanded a sign from 

God to prove Jesus right, otherwise, they would treat him 

as an imposter and a usurper of their authority. Jesus 

spoke of himself as the true Temple which cleanses and 

makes us a holy people who can dwell with God. The sign 

Jesus gave pointed to his sacrificial death on the cross 

and his rising from the tomb on the third day: "Destroy this 

temple, and in three days I will raise it up". The Jews did 

not understand that the temple Jesus referred to was his 

own body. The "tent of his body" had to first be destroyed 

(that is, be put to death as the atoning sacrifice for our 

sins) in order to open the way for us to freely enter into 

the holy presence of God in his heavenly sanctuary. 

The Lord Jesus makes us temples of the Holy Spirit 

Through his death and resurrection, the Lord Jesus has 

reconciled us with God and made us adopted sons and 

daughters of our heavenly Father, and he fills us with his 

Holy Spirit and makes us living temples of our God. 

Do you recognize the indwelling presence of God within 

you through the gift and working of his Holy Spirit? The 

Lord Jesus wants to renew our minds and to purify our 

hearts so that we may offer God fitting worship and enjoy 

his presence both now and forever.  

Ask the Lord Jesus to fill you with a holy desire and burn-

ing zeal for his holiness and glory to grow in you and 

transform the way you think, act, and live as a son or 

daughter of God. 

Lord Jesus Christ, you open wide the door of your Fa-

ther's house and you bid us to enter confidently that we 

may worship in spirit and truth. Help me to draw near to 

your throne of mercy with gratitude and joy. 
_____________________________________________________________________  

 

 Stations Of The Cross 

FRIDAY  -  3:00 PM -ENGLISH    
_____________________________________________________________________  

Our Lenten Project 

Our goal:  We help children living in an orphanage in 

Katowice, Poland. We want to help educate the youth and 

parishioners about the poverty and devastation that 

plagues these orphans. 

      If you would like to join us in this effort, please: Take a 

paper cup from the back of the church, and place it in 

your cars or homes during your Lenten journey. Consider 

putting your spare change into the cup every day. As the 

cups get full, we ask you to bring them back with coins 

and put them into the house located in the back of the 

church. If someone wants to write a check  Parish with a 

clear note „orphanage”.   

 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 March 07, 2021 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii Świętej 2 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 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. 



Fatalnie się stało w świątyni jerozolimskiej. 
Sprzedający zapomnieli się, gdzie są. 

Zapewne przekrzykiwali się wzajemnie, obniżali lub podnosili cenę, liczyli 
pieniądze. Jednym słowem: był tam gwar, hałas i nieporządek. „Sprzedający 
w przedsionkach świątyń”, według św. Augustyna, komentującego tę scenę, 
to ci, „którzy swego szukają w kościele, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. 
Za towar przeznaczony do sprzedaży uważają wszystko ci, co nie chcą być 
odkupieni: nie chcą być nabyci, a tylko sprzedawać”. 
Nie ma się co dziwić Jezusowi, który poczuł się w takiej sytuacji odpowie-

dzialny za dom swego Ojca. Aż trudno sobie wyobrazić Jezusa, który biczem 

ze sznurków wypędza przekupniów z domu Bożego. Chrystus przypomina 

również nam swoją postawą, czym ma być świątynia: domem Bożym, miej-

scem, gdzie przebywa Jezus w Sakramencie Eucharystii. Tu przychodzimy, 

by wielbić Boga, dziękować Mu za otrzymane dobrodziejstwa, prosić o nowe 

łaski i przepraszać Go za popełnione uchybienia. 

Już od samego wejścia do kościoła mamy oddawać cześć Bogu. Ale są też 

ludzie, na szczęście nie ma ich dużo, którzy nie wiedzą, jak się zachować w 

kościele. Dziwne, że wiedzą, jak należy się zachować w kinie, w teatrze, w 

filharmonii, w sklepie, w barze, w szkole, na uczelni, w sali wykładowej, na 

boisku, na ulicy, w parku, w hotelu czy w domu. Co trzeba wobec tego uczy-

nić, aby ci ludzie wiedzieli, jak należy się zachować w kościele? Na pewno 

potrzeba nieustannie przypominać sobie, że świątynia jest miejscem świę-

tym, bo w niej mieszka święty Bóg. W wielu zakrystiach znajdujemy sło-

wa: CISZA. BÓG JEST BLISKO. Są też inne słowa na różnego rodzaju pla-

katach czy afiszach, które jasno mówią: wyłącz telefon komórkowy, nie żuj 

gumy, załóż strój odpowiedni do miejsca. Można by pewnie dodać jeszcze: 

nie zostawiaj śmieci, nie niszcz wnętrza, czy wreszcie nie przychodź do 

świątyni w stanie nietrzeźwym. 

Pomyśl, co mogłoby zdenerwować Jezusa dzisiaj, gdyby przyszedł do naszej 

świątyni?  

Odwoła się do rozmowy pewnego ojca, który zaproponował swojemu synowi, 

aby w niedzielę pojechali kopać grządki na działce. 

– Ale dzisiaj jest niedziela! – zaprotestował syn. 

– Co chcesz przez to powiedzieć? 

– To, że Boże przykazanie zabrania wykonywać w niedzielę takich prac, 

które nie są konieczne. 

– Co za gadanie! To przykazanie jest dla bab i dla dzieci, a ty jesteś przecież 

prawie dorosłym mężczyzną! Chyba nie będziesz słuchał ciągle tego, co ci 

babcia opowiada? 

– Rzeczywiście – odparł syn. – Można by z tym skończyć. Ale pamiętaj oj-

cze, jeśli kończymy, to ze wszystkimi przykazaniami. Nie będę też przestrze-

gał czwartego przykazania; „czcij ojca swego”. Żebyś później nie miał preten-

sji. Ósmego – o mówieniu prawdy – też nie musimy przestrzegać. Czy zga-

dzasz się?  

Ojciec nic nie odpowiedział. 

Wciąż musimy sobie przypominać o kulturze, o zachowaniu w takich miej-

scach, jak kościół. I wzajemnie wychowywać się do godnego przeżywania 

niedzielnej liturgii, do uczestniczenia w niej przez odpowiedzi, śpiew, słucha-

nie słowa i wprowadzanie go w życie, a nie tylko bycia biernym obserwato-

rem czy gapiem.  

Przecież w kościele też musi być porządek. 

 

… 

 Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych 

ran ziemskiej egzystencji człowieka” – pisał bł. Jan Paweł II. Podczas Drogi 

krzyżowej my podążający za krzyżem próbujemy na nowo odszukać właśnie 

sens tych słów. Tak nieco na przekór czasom, w których żyjemy, sięgamy do 

wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, które wciąż mogą być inspiracją do dzia-

łań człowieka na ziemi. 

 Bo tylko w krzyżu można odnaleźć głęboki sens trudnych doświadczeń 

naszego życia. Często narzekamy bez powodu, bo nie umiemy docenić tego, 

co mamy. Ale zdarza się, że nagle wali się nasz świat… że przychodzi nam 

unieść ciężar, który wydaje się ponad nasze siły. A my zamiast go podnieść, 

w smutku poddajemy się. Zbyt szybko i zbyt często. Czy nie dzieje się tak 

dlatego, że czujemy się strasznie samotni i zagubieni, że brak w nas wiary? 

Czy my w ogóle chcemy jeszcze dojść do źródła – czy mamy pragnienie? 

Czy może uznaliśmy, że to wszystko nie jest już nam potrzebne? 

(Krzysztof Ziemiec (reporter TVP) „Droga Zbawienia”) 

___________________________________ 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PARAFIAN DO PODJĘCIA  

WIELKOPOSTNEGO DZIEŁA MIŁOSIERDZIA 

Pomagamy dzieciom przebywającym w Centrum Opiekuńczo-

Wychowawczym „Wzrastanie”, który od trzech lat jest pod naszym szczególnym 

patronatem. 

Uczymy dzieci, młodzież i oczywiście samych siebie szerszego otwarcia oczu i 

serc na potrzeby najbardziej potrzebujących, pozbawionych opieki i rodzicielskiej 

miłości dzieci.  

Dlatego do udziału w tym pięknym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich para-

fian: dzieci, młodzież, dorosłych oraz najstarszych.  

Zabierz dzisiaj ze sobą specjalny papierowy kubek. Połóż go w samochodzie lub 

gdzieś w domu, aby przypominał Ci, by każdego dnia wrzucić do niego ofiarę dla 

najbardziej bezradnych, pozbawionych opieki i miłości dzieci. To będzie jeden z 

piękniejszych znaków naszej wędrówki przez Wielki Post., Jeśli kubek się napełni 

przynieś jego zawartość do znajdującego się w naszej świątyni Domku Skarbon-

ki. Jeśli chciałbyś osobiście przekazać czek proszę wypisać go na parafię z za-

znaczeniem „Dom Dziecka” (w tej sytuacji możesz otrzymać odpis od podatku). 

Zebrane pieniądze w całości będziemy systematycznie przekazywać dzieciom do 

Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Wzrastanie” 

___________________________________ 
 

DROGA KRZYŻOWA  - Piątek: 7:00PM   
___________________________________ 

GORZKIE ŻALE - Niedziela - po Mszy Świętej o 9:45 

___________________________________ 

 

POGRZEB ŚW.P. BEATY RÓŻAŃSKIEJ 

Piątek 12 marca  

 9:30 - modlitwa różańcowa 

10:00 - Msza Święta 
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