
 

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 

Pentecost Sunday 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

May 31, 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 
Sunday, 05.31.20 - Pentecost Sunday  

8:00AM - ************************** 

9:45AM - **************************   

12:00PM - ************************** 

Tuesday, 06.02.20 

8:00 AM  - ************************** 

Wednesday, 06.03.20 

7:30 PM - ************************** 

Thursday, 06.04.20 

7:30 PM - ************************** 

Friday, 06.05.20  

7:30 PM - ************************** 

Saturday, 06.06.20 

8:00PM - ************************** 

Sunday, 06.07.20 - Corpus Christi  

8:00AM - ************************** 

9:45AM - **************************   

12:00PM - ************************** 

------------------------------------ 

Daily Readings  
for the week of May 31 2020  

 
Sunday:      Acts 2:1-11 
      1 Cor 12:3b-7, 12-13 
      Jn 20:19-23 
 

Monday:         Acts 1:12-14 
         Jn 19:25-34 
 

Tuesday:         2 Pt 3:12-15a, 17-18 
         Mk 12:13-17 
 

Wednesday:   2 Tm 1:1-3, 6-12 
   Mk 12:18-27 
 

Thursday: 2 Tm 2:8-15 
   Mk 12:28-34 
 

Friday:  2 Tm 3:10-17 
   Mk 12:35-37 
 

Saturday:        2 Tm 4:1-8 
   Mk 12:38-44 
 

Next Sunday: Ex 34:4b-6, 8-9 
   Dn 3:52, 53, 54, 55, 56  
   2 Cor 13:11-13 
   Jn 3:16-18 

  

 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  31, 2020 

Sakramenty 
Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii św. 27 września 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. 

  

Receive the Holy Spirit 
 

 Inspiration of the Holy Spirit  
From the Sacred Heart of Jesus  

   

 Peace be with you. Do you realize what this means? 
Can you understand that the peace I give is the peace of 
God, something that no one had before my resurrec-
tion?  
 Peace is with you, by this I mean the peace of rec-
onciliation between God and men that I achieved with 
my suffering, my passion agony and death. I reconciled 
men with God; I brought mercy into the world to give 
everyone the opportunity to enjoy the benefits of my 
incarnation. Glory to God in the highest heavens; and 
peace on earth to men of good will.  
Receive the Holy Spirit.  
Do you understand what I am saying when I say 
“receive the Holy Spirit”?  
 I am not giving you anything that belongs to this 
world. I am not giving you anything that I could give 
before my resurrection; I am giving you the great love 
of God, which is the will of my father and mine. I am 
giving you my peace first, to prepare you for the gift of 
the Holy Spirit, the fire of love, which purifies you and 
then fills you with love.  
 And how, you may say, can you receive peace now 
and experience my gift of the Holy Spirit? It is all very 
simple.  
Repent of your sins.  
 Imagine that you are experiencing the last judgment 
at this moment. Think about all the sins of your life and 
make a list. Go through the list with a magnifying glass. 
Meditate on the consequences of those sins on other 
people; feel sorry for them and for your soul.  
 Realize that it was you, who made me suffer and 
crucified me; so that by my death on the cross I could 
die for the forgiveness of your sins.  
 Do an examination of conscience based on the ten 
commandments, realize that as a human being you are 
a sinner, you are no exception, you have offended God.  
 But it is not time to hate yourself or to find excuses 
to prove your innocence. I have the cure for your sins. 
Don’t simply hide your darkness and increase it, by 
doing nothing to change your way of life.  
 I am the way. Simply follow my instructions. I am 
the truth therefore see your soul with my eyes, but 
know that I am ready to forgive you. I am the life, your 
sins are your death, choose me and you will live. Only if 
you accept your guilt and come to me with sorrow for 
what you have done, will you obtain mercy. You will 
have to humble yourself to make up for the pride of 
your past.  
 Go to a priest and confess your sins, I will be lis-
tening to you through him and will absolve you of your 
sins through the power that I have given to my Church. 
Unless you receive my forgiveness, you will struggle in 
life without ever knowing what peace of God really 
means.  
 Receive the Holy Spirit. Immerse your self in the 
fire of my love, be purified from evil and come to know 
me, love me and serve me.  
 I am Love, be united to me. Love me by keeping 

my commandments, and by loving one another. Receive 
my love, as you desire to be with me.  
 Receive the Holy Spirit. Receive the greatest gift 
that God has offered men. Receive the spirit of love, 
God Himself.  
 A good father on earth gives good things to his 
children when they ask him. I give you the Holy Spirit if 
you come to me. I give you the love of the Father and 
my love.  
Receive the Holy Spirit. 
 

Author: Joseph of Jesus and Mary  

 You can feel so small standing by the seashore. The 
vastness of all that is before you expands much farther 
than your eye can see. What is happening on the other 
side? As tides continue to ebb and flow, what occurs as 
they come and go remains largely a mystery and the 
effects of their presence unknown in your sight. Yet, 
things are moving and changing as you gaze upon the 
water, as the thumbprint of their presence is left behind. 
The greater the wind and wave, the greater the effect. But 
even a gentle breeze leaves its humble mark upon the 
seashore on which you stand. The smallest pebble still 
makes a ripple in the great blue expanse of ocean waters. 
It doesn’t need to be big. 
 You never know the full impact of your smallest 
gesture or simplest of words. A yes or no, agree or disa-
gree, here or there, this or that can influence time and 
history in ways you may never know. The Holy Spirit is 
like that: fierce and torrential, and then almost still and 
silent, creating and recreating nonetheless. Coming as a 
gentle breeze or a gusty wind, God’s Holy Spirit continues 
to move over, around, and into the waters of our lives. 
The Spirit brings fruit and unknown possibilities to what 
we humbly bring with us and that same Spirit eventually 
brings all to fulfillment in Christ. 
The first disciples didn’t have much. They possessed 
simple faith and a willingness to go into unchartered terri-
tory with a love of their friend-God, humble offerings, and 
a knowledge that they were not alone. This allowed them 
to do amazing things with very little.  
 Do you believe that you are being led and that you 
have a purposeful life? We often do not realize our value 
because we do not think that the little we have is good 
enough. How wrong we are! A little flour mixed with water 
and embraced by a prayer of blessing transforms simple 
offerings into the magnificent Eucharistic presence of 
God. If the Holy Spirit can do such amazing things with 
these humble gifts of the earth, even more can happen 
with you.  Don’t underestimate the value of the smile 
you gave a stranger, the door held open for an elderly 
widow, the listening ear offered to one who was lonely, 
the tolerance given to the wounded soul who is angry, and 
the loving shoulder you offered as a cradle under the head 
of someone in pain. Modest gifts offered with love can be 
transformed by the Spirit into wondrous blessings you 
may never know. It’s Pentecost. Trust. You are not alone. 
 



«Wszyscy zostali  

napełnieni Duchem Świętym»  

Przemawiając do apostołów podczas Ostatniej Wie-

czerzy, Jezus powiedział, że gdy odejdzie z tego świa-

ta, ześle im dar Ojca, czyli Ducha Świętego (por. J 15, 

26). Ta obietnica spełnia się z mocą w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy 

Duch Święty zstępuje na uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. 

To zesłanie, choć było czymś nadzwyczajnym, nie pozostało wy-

darzeniem jedynym i ograniczonym do tamtej chwili, ale się powta-

rzało i nadal się powtarza. Chrystus, zasiadający w chwale po 

prawicy Ojca, nadal wypełnia swoją obietnicę, zsyłając na Kościół 

ożywiającego Ducha, który nas poucza, przypomina nam i skłania 

do mówienia. 

Duch Święty nas poucza — jest wewnętrznym Nauczycielem. Pro-

wadzi nas właściwą drogą przez różne sytuacje życia. On wskazu-

je nam drogę, szlak. W początkach Kościoła chrześcijaństwo było 

nazywane «drogą» (por. Dz 9, 2), i sam Jezus jest Drogą. Duch 

Święty uczy nas iść za Nim, podążać Jego śladami. Duch Święty 

bardziej niż nauczycielem doktryny jest nauczycielem życia. A do 

życia niewątpliwie należy wiedza, poznanie, ale w ramach szer-

szego i bardziej harmonijnego horyzontu życia chrześcijańskiego. 

Duch Święty nam przypomina, przypomina nam to wszystko, co 

powiedział Jezus. Jest żywą pamięcią Kościoła. A przypominając 

słowa Pana, umożliwia nam ich zrozumienie. 

To pamiętanie w Duchu i dzięki Duchowi nie sprowadza się do 

faktu mnemonicznego, jest istotnym aspektem obecności Chrystu-

sa w nas i w Jego Kościele. Duch prawdy i miłości przypomina 

nam to wszystko, co Chrystus powiedział, pozwala nam coraz 

pełniej zgłębiać sens Jego słów. My wszyscy doświadczyliśmy 

tego: w pewnej chwili, w dowolnej sytuacji pojawia się jakaś myśl, 

a potem inna łączy się z jakimś fragmentem Pisma... To Duch 

kieruje nas na tę drogę — drogę żywej pamięci Kościoła. A to wy-

maga od nas odpowiedzi: im bardziej wielkoduszna jest nasza 

odpowiedź, tym bardziej słowa Jezusa stają się w nas życiem, 

stają się postawami, wyborami, gestami, świadectwem. W gruncie 

rzeczy Duch przypomina nam o przykazaniu miłości i wzywa nas, 

abyśmy według niego żyli. 

Chrześcijanin nie mający pamięci nie jest prawdziwym chrześcija-

ninem: jest chrześcijaninem połowicznym, jest mężczyzną czy 

kobietą będącymi więźniami chwili, którzy nie potrafią docenić 

swojej historii, nie potrafią jej odczytywać i przeżywać jako historii 

zbawienia. Natomiast z pomocą Ducha Świętego możemy inter-

pretować wewnętrzne inspiracje i wydarzenia życia w świetle słów 

Jezusa. I tak rośnie w nas mądrość pamięci, mądrość serca, która 

jest darem Ducha. Oby Duch Święty ożywił w nas wszystkich pa-

mięć chrześcijańską! A w tamtym dniu razem z apostołami była 

Niewiasta pamiętająca, Ta, która od początku rozważała wszystkie 

sprawy w swoim sercu. Była Maryja, nasza Matka. Niech Ona po-

maga nam na tej drodze pamięci. 

Duch Święty nas poucza, przypomina nam i - to inna cecha -

 skłania nas do mówienia, rozmawiania z Bogiem i z ludźmi. Nie 

ma chrześcijan niemych, o niemej duszy; nie, na to nie ma miej-

sca. 

Pobudza nas do rozmowy z Bogiem w modlitwie. Modlitwa jest 

darem, który otrzymujemy darmo; jest ona dialogiem z Nim w Du-

chu Świętym, który w nas się modli i pozwala nam zwracać się do 

Boga nazywając Go Ojcem, Tatą, Abba (por. Rz 8, 15; Ga 4, 4); a 

to nie jest tylko «sposób mówienia», ale rzeczywistość, jesteśmy 

naprawdę dziećmi Bożymi. «Albowiem wszyscy ci, których prowa-

dzi Duch Boży, są synami Bożymi» (Rz 8, 14). 

Sprawia, że mówimy z wiarą. Nikt z nas nie może powiedzieć: 

«Jezus jest Panem» — słyszeliśmy to dzisiaj — bez Ducha Świę-

tego. I Duch sprawia, że prowadzimy braterski dialog z ludźmi. 

Pomaga nam rozmawiać z innymi, uznając w nich braci i siostry; 

rozmawiać po przyjacielsku, z serdecznością, z łagodnością, rozu-

miejąc lęki i nadzieje, smutki i radości innych. 

Jest jednak coś więcej: Duch Święty sprawia, że mówimy do ludzi 

także jako prorocy, to znaczy stając się pokornymi i posłusznymi 

«kanałami» dla Słowa Bożego. Proroctwo wypowiada się ze 

szczerością, aby otwarcie wskazać sprzeczności i niesprawiedli-

wości, ale zawsze z łagodnością i zamiarem konstruktywnym. 

Przeniknięci Duchem miłości, możemy być znakami i narzędziami 

Boga, który kocha, który służy, który daje życie. 

Podsumowując: Duch Święty wskazuje nam drogę; przypomina 

nam i wyjaśnia słowa Jezusa; pobudza nas do modlitwy i zwraca-

nia się Ojcze do Boga, pobudza nas do rozmowy z ludźmi w bra-

terskim dialogu i sprawia, że mówimy jako prorocy. 

Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie «zostali napełnieni Du-

chem Świętym», był chrztem Kościoła, który narodził się «jako 

wychodzący», «wyruszający», aby głosić wszystkim Dobrą Nowi-

nę. Matka Kościół, który wyrusza, aby służyć. Wspomnijmy inną 

Matkę, naszą Matkę, która poszła pośpiesznie, aby służyć. Matka 

Kościół i Matka Maryja — obydwie są dziewicami, obydwie są mat-

kami, obydwie kobietami. Jezus był stanowczy względem aposto-

łów: nie powinni się oddalać z Jerozolimy, dopóki nie otrzymają z 

wysoka mocy Ducha Świętego (por. Dz 1, 4. 8). Bez Niego nie ma 

misji, nie ma ewangelizacji. Dlatego wraz z całym Kościołem, z 

naszą Matką Kościołem katolickim wołamy: Przyjdź Duchu Święty! 

 

 —————————————   

„Weźmijcie Ducha Świętego." J 20, 22 
Fascynującą przygodą staje się życie człowieka, który nie prze-

szkadza prowadzić się Duchowi Świętemu. Nie potrzeba wtedy 

filmów akcji, aby pobudzić wzrost adrenaliny, ponieważ gdzie 

Duch Święty, tam jest wolność i pełnia egzystencji.  

Do życia w Duchu Świętym nie są powołani chrześcijanie klasy 

VIP, ale każdy ochrzczony. Jeśli w prostocie, szczerości i konse-

kwencji jesteśmy na TAK dla Chrystusa, to On nas prowadzi z 

dobrego ku lepszemu, doznajemy wzrostu, rozwoju. Kiedy nie 

zakopujemy "talentów", a używamy w służbie Bogu i bliźniemu 

darów i charyzmatów Ducha, doświadczamy nieustannie powta-

rzającej się Pięćdziesiątnicy. Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo 

jest pustą literą, skostniałą strukturą. 

Jak wygląda praktyka mojego osobistego nabożeństwa do Ducha 

Świętego? 

ks. Tomasz Ludwicki SChr 

—————————————   

Modlitwa o uzdrowienie relacji w rodzinie  
Duchu Święty, potrzebuję Twojej pomocy. 
Przyjdź do mnie i oświeć mnie. 

Proszę Cię o uzdrowienie naszego życia rodzinnego. 
Pomóż nam przebaczyć sobie wszystko, co nas zabolało. 

Zobacz nasze rany i ulecz je. 
Uwolnij nas od przykrych uczuć i niedobrych doświadczeń. 
Pomóż nam, Duchu Święty, otwierać się na siebie nawzajem. 

Naucz nas akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. 
Przytul całą moją rodzinę do Bożego Serca. 
Przynieś nam wszystkim wewnętrzne ukojenie. 

Ogarnij nas swoją nieskończoną miłością. 
Prowadź nas drogą zgody, zrozumienia i przebaczenia. Amen. 
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