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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  - 10:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –10:00PM 

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  - 10:00 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 –10:00 PM 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

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

 To make 

(206) 282 - 1804  



The Mass Intentions 

SATURDAY, 05.14.22  

10 :00AM - _____________________ 

5:00PM     - For an end of assisted suicide    

SUNDAY 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 

TUESDAY, 05.17.22  

8:00 AM -   For God’s blessing for Bogić Family  

WEDNESDAY, 05.18.22     

7:30 PM - _____________________ 

THURSDAY  05.19.22   

8:00AM - _____________________ 

FRIDAY 05.20.22 

7:30PM - _____________________ 

SATURDAY, 05.21.22  

10 :00AM - _____________________ 

5:00PM     - For an increase of daily prayer                 

of the Holy Rosary   

SUNDAY 05.22.22 

8:00AM  - _____________________ 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo dla                    

Pawła Krzak z okazji prymicji 

12:00PM - W intencji dzieci przystępujących do        

I Komunii Świętek oraz ich rodzin  

______________________  

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF MAY 15 

Sunday:  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 

 

  LOVE ONE ANOTHER AS I HAVE LOVED YOU 
 How does God reveal his glory to us? During his 
last supper with his disciples on the eve of his 
sacrifice on the cross, Jesus speaks of his glory 
and the glory of his Father. What is this glory? It is 

the cross which Jesus speaks of here. The cross of Jesus re-
veals the tremendous love and mercy of God the Father and his 
beloved Son for the human race. John the Evangelist writes, "For 
God so loved the world that he gave his only-begotten Son, that 
whoever believes in him should not perish but have eternal life". 
The true nature of love 
There is no greater glory and honor that one can offer than the 
willing sacrifice of one's life for the sake of another. This is the 
true nature of love - the total self-giving and free offering of one's 
life for the good of another. A mother who loves her child will do 
everything in her power to nurture, protect, and save the life of 
the child. A soldier devoted to his country's welfare, will endure 
any hardship and suffering and willingly sacrifice his own life to 
defend his people. God the Father showed the unfathomable 
depth of his love and mercy by willingly offering his only begotten 
Son, the Lord Jesus Christ, as the atoning sacrifice for the sin of 
the world. To ransom a slave God gave his only Son. That slave 
is you and me and the whole human race which is bound in sin 
and death and separation from God. 
The cancer of sin is healed by Christ's merciful love 
Paul the Apostle tells us, "For the wages of sin is death, but the 
free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord". The Lord 
Jesus died for our sins to bring us abundant new life in his Spirit 
and to restore our nature in the true image and likeness of God. 
The cancer of sin shows us the ugliness of greed, hatred, and 
envy which destroy the very core of our being and rob us of life 
and love. That is why evil infects the world which God created 
out of his boundless love and goodness. God did not create evil 
and suffering, but through suffering he conquers evil with good-
ness, truth, and mercy and righteousness. 
That is why Jesus gave his disciples a new commandment and 
way of love - not a commandment that replaces the Old Cove-
nant commandment to love one's neighbor as oneself. This new 
commandment transforms the old commandment with the love 
and mercy which the Lord Jesus poured out for us on the Cross 
of Calvary. There death was defeated, and sin was covered with 
merciful love and forgiveness, and Satan's power was crushed 
through Godly meekness and obedience. Jesus proved that love 
is stronger than death. That is how we overcome the world and 
conquer our enemies - Satan, who is the father of lies and a 
murderer from the beginning, the world which stands in opposi-
tion to God, and our own sinful pride and fear of death. 
The love of Christ conquers all 
The Father has glorified his Son, the Lord Jesus Christ, by rais-
ing him from the dead. And the Lord shares his glory with us and 
with all who believe in him as their Lord and Savior. Augustine of 
Hippo wrote, God loves each one of us as if there were only one 
of us to love. God's love is direct, personal, and wholly oriented 
to our good welfare and happiness. What can hold us back from 
loving the One who suffered and died for us and who offers us 
abundant joy and happiness with him forever? Nothing can 
separate us from that love except our own stubborn pride, envy, 
and self-deception. Satan rebelled out of pride and envy - he 
wanted to be God's rival. Adam disobeyed because he listened 
to Satan's lie and deceptive promise to glory apart from God. We 
sin because we love ourselves more than we love God and our 
neighbor. Only the cross can break the curse of sin and bring full 

restoration of body, mind, and soul. 
We are called to love as Christ loves us 
We were made for glory - the glory which comes from God and 
which lasts forever. That glory can only be obtained in the cross 
of Jesus Christ. And the price for that glory is the total offering of 
our lives for the One who loved us first and who died on the 
cross to save us from everlasting death and destruction. God 
offers us the free gift of faith which enables us to believe in his 
only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who frees us from 
slavery to sin so we can live as sons and daughters of God. The 
distinctive mark of the followers of Jesus is love - a love not 
bound by fear, greed, or selfishness - but a love full of compas-
sion, mercy, kindness, and goodness. 
God's love has been poured into our hearts 
How can we love one another as Christ has loved us? Paul the 
Apostle tells us that "God's love has been poured into our hearts 
through the Holy Spirit which has been given to us". Jesus 
poured out his Holy Spirit on his disciples at Pentecost and he 
pours out his Spirit today on all who believe in him. If we yield our 
hearts to Jesus and submit to his will for us, then the Holy Spirit 
will purify all that is unloving, unkind, and unforgiving in us. The 
Lord wants to transform our minds so we can understand his 
word of truth and life which has power to set us free from igno-
rance, unbelief, deception, and prejudice. 
This is the power that overcomes the world - the triumphant 
cross of Christ which breaks the destructive forces of sin, hatred, 
and division. And we share in the power of Christ's victory by 
embracing the cross which the Lord Jesus sets before each one 
of us. What is the cross that I must take up daily in order to follow 
the Lord Jesus? When my will crosses with God's will, then his 
will must be done. The cross of Christ sets us free to live no 
longer for ourselves but for Christ and his kingdom of peace, joy, 
and righteousness (moral goodness). Our calling and privilege is 
to serve as Christ has served and to love and he has loved. That 
is the way we share in the glory of our heavenly Father who gave 
us his beloved Son who laid down his life for each one of us. 
The distinctive mark of every disciple and follower of Jesus Christ 
is love - a love that is ready to forgive and forget past injuries, to 
heal and restore rather than inflict revenge and injury. The cross 
of Jesus is the only way to pardon, peace, forgiveness, and 
reconciliation. Every other way will fail or fall short of the glory 
and victory which Jesus Christ has won for us through his death 
and resurrection. If we embrace his love and truth and allow his 
Holy Spirit to purify and transform our hearts and minds, then we 
will find the inner freedom, joy, and strength we need to love 
without measure, to forgive without limit, and to serve without 
reward - save that of knowing we are serving the One who wants 
to be united with us in an unbreakable bond of peace and joy 
forever. ______________________  

SUPPORT YOUR CATHOLIC COMMUNITY 
IN WESTERN WASHINGTON 

Thank you to all those who have returned your Annual 
Catholic Appeal pledge.   Your gift makes a difference to our 
brothers and sisters in all places in life including those in 

prison, people who are at end of life, youth and young adults, and families 
seeking to grow in their faith and celebrate the sacraments.  If you have 
not yet made a pledge, please use a Pew envelope, QR code or online 
form to make a safe and secure gift to the appeal. Consider pledging over 
multiple months to be able to give your best gift and support our parish in 
funding our important parish project. 

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 

 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 May 15, 2022 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. I Komunia Święta: 22 V 2022 o godz. 12:00  
 
 

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 
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. 



 STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI 
WYPEŁNIAMY JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU 

WSZCZEPIAĆ W UMYSŁY I SERCA DZIECI DUCHA EWANGELII 

Drodzy Parafianie, zachęcam was do lektury fragmentów majowych 

rozważań w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu oraz nauczania 

bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 „A ktobykolwiek przyjął jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje” (Mt 18, 5) 

Podnosimy oczy nasze ku Chrystusowi. Wszak to z Twoich ust, Nauczycielu, 

wyszły słowa, które były natchnieniem dla katolickich wychowawców: kapłanów, 

nauczycieli i rodziców. Przecież Ty sam powiedziałeś, Synu Boga Żywego: 

„Dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie i nie wzbraniajcie im, albowiem takich 

jest Królestwo Boże” (Mk 10, 14). Wspominasz zapewne Jezu, Synu Maryi, gdy 

sam siadywałeś na kolanach swej Matki, Stolicy mądrości i czerpałeś z Jej ust, 

natchnionych przez Ducha Świętego, słowa Magnificat.  

I. RODZINA KATOLICKA MA UMACNIAĆ W SOBIE KRÓLOWANIE SYNA BOŻEGO  

1. Jak gdyby kamienie węgielne wielkiego budowania zapadły nam w dusze 

słowa Jasnogórskich Przyrzeczeń: „Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królo-

wanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w 

umysły 15 maja i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa 

Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować 

młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i ze-

psuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”. – A cała milionowa rzesza ludu 

polskiego odpowiadała na te ważkie słowa echem najgorętszych pragnień, świa-

doma swych praw i obowiązków: „Królowo Polski, przyrzekamy”!  

2. Przyrzekliśmy naprzód – Matko Boga – „umacniać w rodzinach królowanie 

Syna Twego, Jezusa Chrystusa”. Rodziny nasze są Chrystusowe; przyjęły na 

siebie całą łaskę powołania do Kościoła Chrystusowego przez chrzest święty i są 

związane mocą sakramentu małżeństwa! Zarówno rodzice, jak i dzieci żyją tą 

samą nadprzyrodzoną Mocą z nieba, żyją z zasług Chrystusa na Krzyżu, z Jego 

nieustannej troski o nas, którą sprawuje przez Kościół Święty. Jesteśmy wszyscy 

nabyci zapłatą wielką, Krwią Najdroższą Chrystusa! Jesteśmy wspierani nieu-

stanną pomocą całego Kościoła, który modli się za nas ustami świętych Pań-

skich, ustami Ojca świętego, ustami setek tysięcy kapłanów, ustami milionowych 

rzesz ludu Bożego. My, wybrane Dzieci miłości, mielibyśmy o tym zapomnieć?  

3. Przyrzekliśmy „bronić czci imienia Bożego”. To imię jest przyzywane do każde-

go z nas od urodzenia naszego. Nazywają nas chrześcijanami, a więc dziećmi 

Chrystusa. Każdego dnia czyniąc znak Krzyża Świętego, mówimy: „W imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego”. To imię wybrał sam Ojciec Niebieski i polecił Maryi 

Najświętszej i św. Józefowi nadać je Synowi Bożemu. Pomyślmy, z jaką radością 

Maryja wołała do Syna swego: „Jezusie!”. Ona pierwsza powtórzyła to imię w 

świątyni! I Ona najczęściej radowała się dźwiękiem tego imienia. Czyżby Imię, 

tak drogie dla Maryi, mogło być obojętne nam, Jej dzieciom? – Czyżby mogło być 

znieważone w rodzinach naszych?  

4. Przyrzekliśmy „wszczepić w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii”. Naród 

polski wierny jest Ewangelii od [ponad] tysiąca lat. I słusznie czyni, gdyż tylko 

słowa Ewangelii „nie przeminą”, chociaż wszystko na ziemi zmieni się, chociaż 

przeminą niebo i ziemia (por. Mt 24, 35). Wzięliśmy „Dobrą Nowinę” od naszych 

pradziadów, którzy bronili jej mieczem i wiarą. Brońmy Ewangelii czynami naszy-

mi, życiem zgodnym z Jej duchem! Chciejmy Ją przekazać naszym dzieciom, by 

nowe Tysiąclecie Państwa naszego ujrzało Polskę wierną Ewangelii Chrystuso-

wej. – W każdym domu niech będzie Nowy Testament Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa. Niech będzie często otwierany przez rodziców i dzieci. Zwłaszcza w 

święta niech rodzina ma zwyczaj wysłuchać czytania kilku urywków Ewangelii 

Świętej. Szukajmy jej w mszalikach* naszych i nośmy w pamięci w ciągu całego 

tygodnia.  

II. KAŻDA RODZINA POLSKA MA SIĘ STAĆ SZKOŁĄ CHRYSTUSOWĄ  

1. Najświętsza Dziewica, otrzymawszy zlecenie Boże w dniu zwiastowania, od-

rzekła: „Niechaj mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). Przyjęła „Słowo” i 

chciała żyć według słowa. Odtąd pozostała wierna Słowu – Stolica mądrości. Ten 

wzór Matki Słowa Przedwiecznego niech będzie wzorem dla rodziców i dzieci. 

Niech cała rodzina żyje według słowa Bożego. Niech to słowo wchodzi w życie 

nasze, w myśli i w czyny, we wszystkie uczucia. Niech dnia każdego Boże słowo 

staje się Ciałem naszych czynów. Patronować nam będzie w tym Panna wierna.  

2. Dzięki tej wierności słowu życie nasze będzie płynęło w miłości ku Matce Sło-

wa Przedwiecznego w wierności Prawu Bożemu, zgodnie z obyczajami chrześci-

jańskimi i ojczystymi. Z domu rodzinnego dziatwa* wynosić będzie zdrowe zasa-

dy życia i wprowadzać je w życie społeczne i zawodowe, w życie publiczne.  

3. Każde z Was, Dzieci Boże, pamiętać musi, że wszędzie patrzy nań Matka 

Słowa Przedwiecznego: nie tylko w domu, ale i na ulicy, w szkole, w teatrze czy 

kinie, w polu czy w biurze, w pracy czy w zabawie. Pozostańcie więc wszędzie w 

obecności wiernej Służebnicy Słowa Przedwiecznego. 

Wspomnijmy jeszcze [...] św. Jana de la Salle. Gdy rodzeństwo jego utraciło 

rodziców, Jan był mu opiekunem i wychowawcą. W każdej rodzinie musi istnieć 

ta wzajemna pomoc w dążeniu do Prawdy Bożej. Rodzice niech uczą swoje 

dzieci, a rodzeństwo starsze niech pomaga młodszemu. Dzieci, bądźcie aposto-

łami i nauczycielami religii, jedne dla drugich. Pamiętajcie, co mówił Chrystus: „A 

ktobykolwiek przyjął jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje” (Mt 18, 5). 

Przyjmijcie więc każdego w imię Jezusa, jak Maryja przyjęła swego Syna. Każde-

mu dajcie Boga jak nasza Matka Niebieska. (Instytut Prymasa Wyszyńskiego) 

—————————————— 

  NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

Środy i soboty po zakończenie Mszy Świętej. W piątki o 7:15PM - na za-

kończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.         

                              —————————————— 

MODLITWA O DAR POKOJU ŚW. JANA PAWŁA II 
"Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze 
wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny 
i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby 

głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras 
i pokoleń. 
Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już 
nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna 
(…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzial-
nych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świę-
tego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwa-
niu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. 
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen." 

 —————————————— 

ANNUAL  CATHOLIC  APPEAL 
Annual Catholic Appeal koncentruje się nad przyszłością pełną nadziei: 

pasją do naszej wiary, obietnicą naszej przyszłości, troską o naszą spo-

łeczność 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 duszpaster-

stwo, 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 

15 maja,  2022 St. Margaret of Scotland Parish Community  

http://www.st-margaret-church.org/

