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PASTORAL SERVICE
S UNDAY M ASSES
SATURDAY 5:00 PM
- English
SUNDAY 8:00 AM
- English
9:45 AM
- Polish
12:00 PM - Polish
W EEKDAYS M ASSES
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
S ACRAMENT OF R ECONCILIATION
30 min. before every Mass
I Friday of the month 8:00PM –10:00PM
Saturday 4:00PM - 4:45 PM
POSŁUGA
DUSZPASTERSKA

M SZE Ś WIĘTE N IEDZIELNE
Sobota
Niedziela

5:00 PM - j. angielski
8:00 AM - j. angielski
9:45 AM - j. polski
12:00 PM - j. polski

M SZE Ś WIĘTE W D NI P OWSZEDNIE
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

S POWIEDŹ Ś WIĘTA

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

Tuesday / Wtorek
9:00AM - 11:00AM
To make
(206) 282 - 1804

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
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The Mass Intentions
SATURDAY, 05.07.22
10:00AM - W intencji członków wspólnoty
Żywego Różańca oraz ich rodzin
5:00PM - For God’s blessing for Duke Pirak
S UNDAY 05.08.22
8:00AM - For an increase of Mass attendance
9:45AM + Stanisława Wróbel
12:00PM + Teresa Szczepaniak
TUESDAY, 05.10.22
8:00 AM - For all souls in purgatory 5/5
WEDNESDAY, 05.11.22
7:30 PM - _____________________

THURSDAY 05.12.22
8:00AM - For all souls in purgatory 4/5
FRIDAY 05.13.22
7:30PM - _____________________
SATURDAY, 05.14.22
10:00AM - _____________________
5:00PM

- For an end of assisted suicide

S UNDAY 05.15.22
8:00AM - For the cause of canonization
of blessed Stanley Rother
9:45AM - Stanisława, Walenty Sitarz
12:00PM + Barbara w rocznicę śmierci
______________________
D AILY R EADINGS
Sunday:

FOR THE WEEK OF

M AY 08

Acts 13:14, 43-52 / Rv 7:9, 14b-17
Jn 10:27-30

Monday:

Acts 11:1-18 / Jn 10:1-10

Tuesday:

Acts 11:19-26 / Jn 10:22-30

Wednesday:

Acts 12:24—13:5a / Jn 12:44-50

Thursday:

Acts 13:13-25 / Jn 13:16-20

Friday:

Acts 13:26-33 / Jn 14:1-6

Saturday:

Acts 1:15-17, 20-26 / Jn 15:9-17

Next Sunday: Acts 14:21-27 / Rv 21:1-5a
Jn 13:31-33a, 34-35

MY SHEEP HEAR MY VOICE
How secure is your faith and trust in
God? Jesus speaks of the tremendous
trust he has in God his Father and the
tremendous trust we ought to have in him
because he is our good shepherd. What
is the significance of Jesus calling himself
the Good Shepherd? Shepherds were very common in the
land of Jesus' time. A shepherd could have hundreds or
thousands of sheep under his care. Sheep without a shepherd were vulnerable prey for predators, such as wolves and
thieves. If a sheep strayed from the fold it could easily get
lost, fall into a ravine, or become injured. Shepherds had to
keep a constant watch over their folds by day and by night.
That is why shepherds had to literally live with their sheep so
they could lead them out to good pasture for grazing during
the day and bring them to a safe place at night for rest and
shelter. Shepherds got to know their sheep well and kept a
careful count each evening. They also called their sheep by
name so the sheep could recognize the shepherd's voice
when he called them to follow him.
The Good Shepherd and Guardian of our souls
God used the image of a shepherd to describe his covenant
relationship and care for his chosen people who were called
by his name. God called David, who shepherded his father's
flock in his youth, to be the anointed king and shepherd for
his people Israel. Jesus, God's anointed Messiah and King,
born from the tribe of David, called himself the Good Shepherd of the people whom his Father had entrusted to his
care.
Peter the Apostle tells us that the Lord Jesus is the Good
Shepherd and Guardian of our souls. He keeps a close and
personal watch over every one of his sheep - his followers
(disciples) who belong to him. He calls each of us personally
by name to follow him. And he promises to be our guardian
and protector from the snares of our enemy, Satan, the father
of lies and a murderer from the beginning. The Lord leads us
each day to good pastures - places where we can feed on his
word and drink from the well-springs of living water which is
his Holy Spirit. If we feed on his word and drink from the
living water of the Holy Spirit, we will find the nourishment
and strength we need to live each day for his glory and honor. Do you recognize the voice of your Shepherd and Guardian who calls to you each day?
"My sheep follow me"
St. Cyril of Alexandria, an early church father and theologian,
contrasts those who listen for the voice of the Good Shepherd, and those who close their ears to his call.
The mark of Christ's sheep is their willingness to hear and

Sacraments

obey, just as disobedience is the mark of those who are not
his. We take the word hear to imply obedience to what has
been said. People who hear God are known by him. No one
is entirely unknown by God, but to be known in this way is to
become part of his family. Therefore, when Christ says, 'I
know mine,' he means I will receive them and give them a
permanent mystical relationship with myself. It might be said
that inasmuch as he has become man, he has made all
human beings his relatives, since all are members of the
same race. We are all united to Christ in a mystical relationship because of his incarnation. Yet those who do not preserve the likeness of his holiness are alienated from him...
'My sheep follow me,' says Christ. By a certain God-given
grace, believers follow in the footsteps of Christ. No longer
subject to the shadows of the law, they obey the commands
of Christ and guided by his words rise through grace to his
own dignity, for they are called 'children of God'. When Christ
ascends into heaven, they also follow him."
The Lord opens our ears to hear his word
The Lord speaks to us in a variety of ways, but especially
through his word in the Sacred Scriptures. He will open the
Scriptures for us if we approach his word with reverence and
faith. How can we grow in listening to the voice of our Lord
and Shepherd? If we ask he will open our ears to hear him
speak to our hearts and minds.
______________________

SUPPORT YOUR CATHOLIC COMMUNITY
IN WESTERN WASHINGTON
The Annual Catholic Appeal is a combined effort of
168 parishes to support a vibrant Catholic community and to carry out the mission of the Church. The ACA funds
Catholic social ministries, programs for youth and young adults,
Catholic schools, faith programs and administrative support for
parishes such as liturgy guidance, human resources, and much
more. We need your support.
Archdiocese has set a goal for our parish - $18.091.00

If you make donation, please write our parish I.D. - 25
Loving and gracious God
You gave us your Son, Jesus Christ
He gave of Himself, not only on the cross,
But, in every moment of His life
To the hungry, He fed them
To the lame, He cured them
To the sick, He healed them
To the discouraged, He encouraged them
To the dying, He gave them new life
He gave. And in this way, He taught us to give
Open our hearts to the mission & ministry of the Annual Catholic
Appeal. Strengthen our resolve to be like Your Son, Jesus

Christ, To give of ourselves in every moment of our lives
Amen

Sakramenty

SACRAMENT OF BAPTISM: Please contact Parish Office at least

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. I Komunia Święta: 22 V 2022 o godz. 12:00

SACRAMENT

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

one month in advance.

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.

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.
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P OK OCHAĆ M I ŁOŚĆ
Od chwili przyjścia na ten świat oczekujemy miłości. Miłości od matki,
od ojca, od rodzeństwa – jeśli je mamy. Potem od wybranki/
wybranego, od dzieci. A przecież zawsze jesteśmy w Miłości zanurzeni – w Miłości Boga. To Miłość bezwarunkowa, dozgonna, zawsze podana jak
na talerzu. Jedyne, czego Bóg od nas oczekuje, to modlitwa, czyli rozmowa z
Nim.
Jakże znamienne są w tym kontekście słowa: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż
ludzi”. Te słowa pomagają nam zrozumieć, jak powinniśmy postępować, by zbliżać się do Boga, a nie oddalać od Niego. Potwierdzają to dalsze słowa Apostołów: „Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni.” Posłuszni, czyli zdolni usłyszeć, czego od nas
oczekuje Bóg, by przyjąć z pokorą to, co nam ofiaruje.
Czasami jesteśmy jak Apostołowie, którzy wstrząśnięci wydarzeniami trwali w
grupie, której przewodził św. Piotr. Oni, nie rozumiejąc sytuacji, w jakiej się znaleźli, postanowili zrobić coś, co potrafili, czego nauczyli się, żyjąc jako prości
ludzie – łowić ryby. Nie spodziewali się wydarzeń, które potem nastąpiły, ani
spotkania, które okazało się tak ważne. Trzecie spotkanie z Jezusem Chrystusem obfitowało w wyznania, które wywarły decydujący wpływ na dalsze losy nie
tylko Piotra, ale i pozostałych Apostołów. A my, znając historię, znając Pismo
Święte, potrafimy wysnuć dla siebie wnioski.
Wybierzmy z dzisiejszej Ewangelii jeden obraz do medytacji: Pan Jezus rozmawia z Piotrem. Pyta Piotra o miłość. Pyta trzykrotnie, bo Piotr trzykrotnie zaparł
się swego Mistrza. Ale Pan Jezus tym trzy razy powtórzonym pytaniem daje
Piotrowi łaskę „zmycia” grzechu. Przypomina mu o grzechu, aby uświadomił
sobie własną słabość. Piotr wreszcie zrozumiał i zasmucił się. Tym razem wyznał Chrystusowi swoją miłość, odwołując się już nie do własnych emocji, ale do
wiedzy Pana Jezusa o nim samym, o jego życiu. Z pokorą powiedział: „Panie, Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Przedstawiony dialog budzi w nas świadomość naszych własnych słabości, pychy, złej pewności siebie. Pytanie, które Pan Jezus kieruje do Piotra, to także
pytania skierowane do każdego z nas. Im większa nasza wina, tym więcej razy
Pan Jezus pyta: „Czy Mnie kochasz?” Pomyślmy także, czy to pytanie przekonuje nas o tym, że Pan Jezus potrzebuje naszej miłości, że On sam daje nam miłość i pyta nas o miłość. Czy może ulegamy pokusie, aby sądzić, że jesteśmy
niezdolni i niegodni kochać Pana Jezusa z powodu naszych grzechów? Jeśli
mamy takie myśli, to wiedzmy, że jest to kuszenie. Pan Jezus zna nasze słabości, wie, co się w każdym z nas kryje, wie o nas więcej, niż my sami o sobie
wiemy. Jednak każdego pyta: „Czy kochasz Mnie?” Co odpowiem? Oby nie była
to odpowiedź oparta tylko na emocjach, bo one nie stanowią o istocie miłości.
Miłość można budować tylko na prawdzie. Prośmy więc w modlitwie o wewnętrzne przekonanie, że możemy kochać Pana Jezusa mimo naszych słabości.
Jest jeszcze słowo zaproszenia: «Pójdź za Mną!» (J 21,19d). Czyż można na nie
odpowiedzieć inaczej niż: tak, Panie, IDĘ!
Jezu Chryste Zmartwychwstały, wesprzyj nas swą łaską, byśmy zawsze byli
gotowi na spotkanie z Tobą i z Twoją Miłością. (Piotr Blachowski)

——————————————
CHODZIĆ W ŚWIATŁOŚCI
W książce pt. „Chodź, bądź moim światłem” (Znak 2015) znajduje się zbiór listów Matki Teresy z Kalkuty, opracowany przez jej wieloletniego spowiednika.
Publikacja odsłania nieznane dotąd duchowe oblicze Misjonarki Miłości. Przez 50
lat pogrążona była ona w „wewnętrznych ciemnościach” i toczyła długą, samotną
walkę o wierność Chrystusowi. Jakże ten obraz jest inny od tego, który znaliśmy
dotąd z tysięcy zdjęć, filmów i książek, a który przedstawiał skromną kobietę,
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niosącą pomoc najuboższym i zapomnianym, uśmiechniętą, z przekonaniem
mówiącą o Bogu. To doświadczenie „nocy ciemnej” w wierze Matki Teresy pomaga nam lepiej zrozumieć uczniów, których przedstawia dzisiejsza Ewangelia.
Pokazuje, jak odkrywać obecność Zmartwychwstałego, który wzywa Piotra do
pójścia za Nim drogą cierpienia.
Wierzyć to pójść za Zmartwychwstałym, to dać się „opasać i poprowadzić”. Jezus
przecież jest pośród wierzących, choć nie zawsze możemy „odczuwać” Jego
obecność. Nie bez znaczenia jest to, że uczniowie spotykają Jezusa będącego w
drodze. Droga symbolizuje tu przede wszystkim trud wzrastania w wierze. Człowiek otrzymuje od Boga dar wiary, ale ma za zadanie go rozwijać. Nawet wtedy,
gdy wydaje mu się, że po ludzku wszystko stracone, a przed oczyma rozciąga
się bezkresna ciemność. Bo wiara to światło, które swoimi promieniami oświeca i
rozgrzewa nasze serca, napełniając je ufnością w moc Boga. Droga wiary Matki
Teresy, spotkanie Jezusa nad Morzem Tyberiadzkim z uczniami, to doświadczenia bliskie wielu z nas. Prowadzi ono do spotkania z Chrystusem żyjącym, który
przychodzi w słowie i karmi nas swoim Ciałem. Pokazuje, jednocześnie, że nie
możemy przyjmować wiary powierzchownie, jak zwykłej plotki. Przyjąć wiarę to
zaprosić do swojego życia Jezusa i wyznać: „Panie, Ty wiesz że Cię kocham”.
Bóg wzywa nad do tego, żebyśmy bardziej słuchali Jego niż ludzi. W ten sposób
nasze życie stanie się inne, zmieni swoją perspektywę. Nie chodzi przecież o to,
by poświęcać Bogu trochę czasu w niedzielę, codziennie rano i wieczorem. Wiara powinna przemieniać całe nasze życie, wpływać na nasze myślenie, nasze
życiowe wybory. Nie może być takiej sytuacji, że uznajemy się za ludzi wierzących, a jesteśmy za tym, co nie jest zgodne z Ewangelią. Ważna jest więc wierność w sprawach drobnych, jak codzienna modlitwa w rodzinie, regularne uczestniczenie we niedzielnej Eucharystii, z szacunkiem uczyniony znak krzyża. Wiara
prowadzi nas do uczciwości w wykonywaniu pracy, sumiennej nauki w szkole,
przestrzegania w codziennym życiu przykazań Bożych i kościelnych. Wiara
wskazuje, by podejmować starania o dobro własnej rodziny, godne traktowanie
współmałżonka, zaangażowanie w trud wychowania dzieci i młodzieży, dobre
traktowanie członków rodziny i pracę nad swoimi wadami. Wiara motywuje nas
do tego, by nie pozostawać obojętnym wobec zła, które dzieje się wokół nas.
Mamy również rozwijać swoją wrażliwość, by nie przechodzić obojętnie wobec
cierpienia i niesprawiedliwości, które dotykają innych ludzi.

——————————————
NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Środy i soboty po zakończenie Mszy Świętej. W piątki o 7:15PM - na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.

——————————————
Ś WIĘTO M ATKI B OŻEJ F ATIMSKIEJ 13 MAJA

S o b o t a 1 0 : 0 0 AM - M sz a Ś w . o r a z N a bożeństwo Fatimskie
——————————————

A NNUA L C A TH OLIC A PPEA L
Annual Catholic Appeal koncentruje się nad przyszłością pełną nadziei:
pasją do naszej wiary, obietnicą naszej przyszłości, troską o naszą
społeczność i miłością do naszej rodziny. Zwracamy się z serdeczną
prośbą do wszystkich parafian o hojne wspieracie naszej społeczności katolickiej.
Annual Catholic Appeal jest połączonym wysiłkiem 168 parafii na rzecz wspierania
żywej wspólnoty katolickiej i wypełniania misji Kościoła. ACA finansuje katolickie
duszpasterstwo, społeczne programy dla dzieci młodzieży, szkoły katolickie a także
finansowe i administracyjne parafii, najdotkliwiej odczuwających negatywne skutki
ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. Pilnie potrzebujemy Waszego wsparcia.
Na ten rok archidiecezja wyznaczyła naszej parafii cel ACA - $18.091.00
Przy składaniu ofiary, proszę o podanie naszego parafialnego I.D. 25
Ofiary można także składać za pośrednictwem naszej strony parafialnej:
www.st-margaret-church.org

