
 

 

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 - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –11:00 PM 

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  
NAJŚWIĘTSZEGO 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 

XXXIII Sunday in Ordinary Time 
November 17  2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

  

  

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 

3221 14
th  

Ave. W. * Seattle, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804/ fax (206) 257- 4415  

www.st -margaret -church.org  

Parish Office Hours 

Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - NOON 

 T   
  (206) 282 - 1804  
  (414) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

Saturday 11.16.19 
10:00AM  - O Boże błogosławieństwo i potrzebne  

 łaski dla Oli, Roberta, Zbysia i Adasia  
5:00PM  + Delphine Rawson 
 

Sunday, 11.17.19    
8:00AM  + Andrew Brocato 
9:45AM - O Boże błogosławieństwo dla Gosi i 
 Janiny Radka z okazji urodzin 
 

12:00PM    ++ Czesława Mróz oraz  

 Genowefa Chmielewska (od córki Krystyny)  

 

Tuesday, 11.19.19 
8:00 PM   + For all souls in purgatory 
 

Wednesday, 11.20.19  
7:30PM  ++ Stefan, Czesława Mróz  
 

Thursday, 11.21.19   
8:0 AM  + Dohyle Machacek 
 

Friday, 11.22.19   
7:30 PM    + Andrzej Sowiński 
 

Saturday 11.23.19 
10:00AM  + Dwayne Shewmaker 
5:00PM  - For Parishioners 
 

Sunday, 11.24.19    
8:00AM  + Jerzy Korzeniewski 
9:45AM ++ Jan, Janina Knapik oraz rodzice 
 

12:00  - O Boże błogosławieństwo dla Joanny 
 i Olivii Radka z okazji urodzin 
 
 

***************************************************************************************************************************** ********************************************************* 

Lektors 

Saturday, 11.16.19 
5:00 PM  Tom Acheson  
 

Sunday, 11.17.19 

8:00 AM  Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM  Paweł Kulik / Irena Kordula
12:00 PM  Izabela Łapiński / Alicja Sowiński 
 

Saturday, 11.23.19 
5:00 PM  Tom Beale  

Sunday, 11.24.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Irena Kordula / Jakub Bernacki
12:00 PM  Andrzej Łapiński / Adam Nawrot
* * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * *** * * ** * ** ** * ** * **  

Szafarze Eucharystii 

Sunday,  11.17.19 
9:45 AM  Michał Franczyk 
Sunday,  11.24.19 
9:45 AM  Marian Olech 
* * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * *** * * ** * ** ** * ** * **  

Daily Readings for the week of November 17 
 

Sunday:  Mal 3:19-20a / Lk 21:5-19 
 

Monday:  1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63/ 
   Lk 18:35-43 
Tuesday:  2 Mc 6:18-31 /  Lk 19:1-10 
 

Wednesday: 2 Mc 7:1, 20-31 / Lk 19:11-28 
 

Thursday:  1 Mc 2:15-29 / Lk 19:41-44 
 

Friday:  1 Mc 4:36-37, 52-59 / Lk 19:45-48 
 

Saturday:  1 Mc 6:1-13 / Lk 20:27-40 
 

Next Sunday: 2 Sm 5:1-3 / Col 1:12-20/ 
   Lk 23:35-43 

Take heed  

that you are not led astray"  

 How would you respond if someone prophesied that 
your home, land, or place of worship would be de-
stroyed? Jesus foretold many signs that would shake 

peoples and nations. The signs which God uses are meant to point 
us to a higher spiritual truth and reality of his kingdom which does 
not perish or fade away, but endures for all eternity. God works 
through many events and signs to purify and renew us in hope and 
to help us set our hearts more firmly on him and him alone.  

First signs of the end times 
 To the great consternation of the Jews, Jesus prophesied the 
destruction of their great temple at Jerusalem. The Jewish people 
took great pride in their temple, a marvel of the ancient world. The 
foretelling of this destruction was a dire warning of spiritual judg-
ment in itself. They asked Jesus for a sign that would indicate when 
this disastrous event would occur. Jesus admonished them to not 
look for signs that would indicate the exact timing of impending 
destruction, but rather to pray for God's intervention of grace and 
mercy.  Jesus said there would be many signs of impending con-
flicts and disasters - such as wars, famines, diseases, tidal waves, 
and earthquakes - which would precede the struggles of the last 
days when God's anointed King would return to usher in the full 
reign of God over the earth. In that day when the Lord returns there 
will be a final judgement of the living and the dead when the se-
crets of every heart will be brought to light.  

Jesus foretells the destruction of the Temple at Jerusalem  
Jesus' prophecy of the destruction of the temple at Jerusalem was a 
two-edged sword, because it pointed not only to God's judgment, 
but also to his saving action and mercy. Jesus foretold the destruc-
tion of Jerusalem and the dire consequences for all who would 
reject him and his saving message. While the destruction of Jeru-
salem's temple was determined, there remained for its inhabitants a 
narrow open door leading to deliverance. Jesus said: "I am the door; 
whoever enters by me will be saved".  Jesus willingly set his face 
toward Jerusalem, knowing that he would meet betrayal, rejection, 
and death on a cross. His death on the cross, however, brought 
about true freedom, peace, and victory over the powers of sin, evil, 
and death - not only for the inhabitants of Jerusalem, but for all - 
both Jew and Gentile alike – who would accept Jesus as their Lord 
and Savior. Do you know the peace and security of a life submitted 
to the lordship of Jesus Christ?  

We need to recognize the signs of God's  
judgment, mercy, and grace to save us  

Sometimes we don't recognize the moral crisis and spiritual conflict 
of the age in which we live, until something "shakes us up" to the 
reality of this present condition. God reminds us that a future judg-
ment and outcome awaits every individual who has lived on this 
earth. The reward for doing what is right and pleasing to God and 
the penalty for sinful rebellion and rejection of God are not always 
experienced in this present life - but they are sure to come in the 
day of final judgment.  
The Lord Jesus tells us that there will be trials, suffering, and 
persecution in this present age until he comes again at the end of 
the world. God intends our anticipation of his final judgment to be a 
powerful deterrent to unfaithfulness and wrongdoing. God extends 
grace and mercy to all who will heed his call and his warning. Do 
not pass up, even for one day, God's invitation of grace and mercy 
to seek first his kingdom of righteousness and peace. This day may 
be your only chance before that final day comes.  

Satan destroys and kills - God restores and gives life 
The real enemy of the Gospel - the good news of Jesus Christ - is 
Satan, the powerful leader of the fallen angels who rebelled against 
God and who were cast out of heaven. Satan opposes God and all 
who follow his rule of peace and righteousness (moral goodness) 
on the earth. Jesus calls Satan a "murderer" who turns brother 
against brother and the "father of lies" who twists the truth and 
speaks falsehood. Satan not only opposes God's rule, he seeks to 
destroy all who would obey God. Satan will use any means possible 
to turn people away from God. He tempts people through envy, 
deception, hatred, and fear to provoke hostility towards those who 
follow the Lord Jesus Christ.  
What is Jesus' response to hostility and persecution? Love, forbear-
ance, and forgiveness. Only love - the love which is rooted in God's 
great compassion and faithfulness - can overcome prejudice, hatred, 
and envy. God's love purifies our heart and mind of all that would 
divide and tear people apart. Knowing God as our compassionate 

Father and loving God's word of truth and righteousness (moral 
goodness) is essential for overcoming evil. Jesus tells us that we do 
not need to fear those who would oppose us or treat us harshly for 
following the Lord Jesus. He promises to give us supernatural 
strength, wisdom, and courage as we take a stand for our faith and 
witness to the truth and love of Christ.  
The Gospel is good news for the whole world because it is God's 
eternal word of truth, love, pardon, and salvation (being set free 
from sin and evil) through his Son, Jesus Christ. The Lord Jesus has 
won the victory for us through his atoning death on the cross for 
our sins and his rising from the grave - his resurrection power that 
brings abundant life and restoration for us. That is why the Gospel 
has power to set people free from sin, fear and death, and bring 
peace, pardon, and new life.  

Endurance never gives up hope in God 
Jesus tells his disciples that if they endure to the end they will gain 
their lives - they will inherit abundant life and lasting happiness 
with God. Endurance is an essential strength which God gives to 
those who put their trust in him. Endurance is the patience which 
never gives up hope, never yields to despair or hatred. Patience is 
long-suffering because it looks beyond the present difficulties and 
trials and sees the reward which comes to those who persevere with 
hope and trust in God. That is why godly endurance is more than 
human effort. It is first and foremost a supernatural gift of the Holy 
Spirit which enables us to bear up under any trial or temptation.  
Endurance is linked with godly hope - the supernatural assurance 
that we will see God face to face and inherit all the promises he has 
made. Jesus is our supreme model and pioneer who endured the 
cross for our sake "God shows his love for us in that while we were 
yet sinners Christ died for us" (Romans 5:8). Jesus willingly shed 
his blood for us - to win for us pardon and peace with God. Our joy 
and privilege is to take up our cross each day to follow the Lord 
Jesus.  

True martyrs live and die  
as witnesses of Christ and the Gospel of peace 

The word "martyr" in the New Testament Greek means "witness". 
The Book of Revelation says that "Jesus was the faithful wit-
ness ...who freed us from our sins by his blood". Tertullian, a 
second century lawyer who converted when he saw Christians 
singing as they went out to die by the hands of their persecutors, 
exclaimed: "The blood of the martyrs is seed." Their blood is the 
seed of new Christians, the seed of the church.  
The third century bishop, Cyprian said: "When persecution comes, 
God's soldiers are put to the test, and heaven is open to martyrs. We 
have not enlisted in an army to think of peace and to decline battle, 
for we see that the Lord has taken first place in the conflict." True 
martyrs live and die as witnesses of the Gospel. They overcome 
their enemies through persevering hope and courage, undying love 
and forbearance, kindness, goodness, and compassion.  
God may call some of us to be martyrs who shed their blood for 
bearing witness to Jesus Christ. But for most of us, our call is to be 
'dry' martyrs who bear testimony to the joy and power of the Gospel 
in the midst of daily challenges, contradictions, temptations and 
adversities which come our way as we follow the Lord Jesus.  

We do not need to fear our adversaries 
What will attract others to the truth and power of the Gospel? When 
they see Christians loving their enemies, being joyful in suffering, 
patient in adversity, pardoning injuries, and showing comfort and 
compassion to the hopeless and the helpless. Jesus tells us that we 
do not need to fear our adversaries. God will give us sufficient 
grace, strength, and wisdom to face any trial and to answer any 
challenge to our faith. Are you ready to lay down your life for 
Christ and to bear witness to the joy and freedom of the Gospel?  

 Don Schwager  
* * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * *** * * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * ** * ** * ** * ** ** * **  

    

St. Margaret of Scotland 

Feast Day 

November 17th, 2019 

12:00 – Solemn Mass 
 

Polish Style Dinner 11:00-1:30PM 
 

Menu: Red Borscht with Croquettes  
           Turkey or Wild Salmon, Salads 
            Polish homemade pastries, coffee, tea 

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  November 17, 2019 

Sakramenty 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. 17 maja 2020 roku.  
 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy mło-
dzież, która w tym roku kończy 13 lat   
 

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. 



Kto chce żyć wiecznie… 

  Gmach świątyni zdawał się nie do zburzenia. Dla więk-
szości ludzi nie do zburzenia wydaje się Nowy Jork albo 
Moskwa. Ale gmachy tych miast otrzymały swoje ostrzeże-
nia: dni jak piec, dni pełne dymu. Jezus podaje kilka charak-
terystycznych cech znamionujących zmierzch kolejnych 

epok. Fałszywi mesjasze, wojny, tragiczne zjawiska w przyrodzie, głód, 
pandemie, nienormalne zjawiska atmosferyczne, wreszcie prześladowa-
nia, zdrady najbliższych. Chyba nikt nie chciałby dożyć takich okoliczno-
ści, ale być może właśnie dożywamy kolejnej mety historii? 
 Uratuje nas wytrwałość w wierze. W naszej pamięci powinny pozo-
stać przede wszystkim te słowa nadziei: „włos z głowy wam nie spad-
nie!”. Życie moje i twoje tak napiętnowane cierpieniem i lękiem ma sens 
dzięki obietnicy Chrystusa. To, co najistotniejsze, być może w nas już się 
wydarzyło i jesteśmy już bardziej uczestnikami tamtego świata, a nie 
tego. Jezus mówił: „Kto słucha mego słowa i wierzy w Tego, który mnie 
posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do 
życia”. Nie napisano w Biblii, że kiedyś będę miał życie wieczne, ale że 
już je mam i że sąd mnie nie dotyka. Jeśli tylko wierzę dzięki słowom 
Jezusa. A wierzę Mu całym sercem! Żyć w Chrystusie to już żyć w 
wieczności. Świątynia Heroda została zrujnowana i nigdy już jej nie od-
budowano. Świątynia ciała Chrystusa została ugodzona w Wielki Piątek 
po południu, zaś w szabat nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 
Magdalena znowu ją zobaczyła. 
 Fakt objawienia się Marii Magdalenie nie wskazuje jednak, że przed 
tym zdarzeniem ciało Chrystusa było trupem. Ile czasu więc był umarły? 
Tyle, ile potrzeba było, by śmierć w Nim była prawdziwa i umożliwiła 
Mu konfrontację z pokoleniem zmarłych ludzi, którzy oczekiwali zba-
wienia w Nim, ale się nie doczekali Jego objawienia w życiu doczesnym. 
Katechizm mówi o Jego śmierci w taki sposób: „Śmierć Chrystusa była 
prawdziwą śmiercią o tyle, o ile położyła kres Jego ludzkiemu, ziemskie-
mu życiu. Ze względu jednak na jedność, jaką Jego ciało zachowało z 
Osobą Syna, nie stało się ono martwymi zwłokami, jak inne ciała ludz-
kie, ponieważ »moc Boża zachowała ciało Chrystusa przed zniszcze-
niem«. O Chrystusie można powiedzieć równocześnie: »Zgładzono Go z 
krainy żyjących« (Iz 53, 8) i »moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że 
nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec 
skażeniu« (Dz 2, 26-27)”. 
 Nie są najistotniejsze katastrofy czy prześladowania, bo co jakiś czas 
one powracają, najważniejsza jest nadzieja. Trawestując wypowiedź 
Feuerbacha, powiem: wiara w tamten świat nie jest rezygnacją z tego 
świata. Kto chce żyć wiecznie, wykorzystuje każdą minutę tego świata, 
by ją wypełnić życiem z Bogiem. Aby życie było trwaniem nieprzemija-
jącym, jakiś etap musi być jednak przetrwaniem. 
Augustyn Pelanowski OSPPE 
* ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** **  

Litania za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego  

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 

Święta Maryjo, módl się za nami, 
Święty Józefie, 
Święty Stefanie, 
Wszyscy święci Patronowie Ojczyzny, módlcie się za nami, 
 

Sługo Boży Stefanie, wstawiaj się za nami 
- Od dzieciństwa oddany pod opiekę Maryi Panny, 
- Wybrany do kapłaństwa Chrystusowego, 
- Wezwany do pełni Chrystusowego Kapłaństwa, 
- Dający odważne świadectwo umiłowania Ojczyzny i kapłaństwa, 
- Gotowy do męczeństwa za wiarę, Kościół Święty i Ojczyznę, 
- Umiłowany Prymasie Tysiąclecia, 
- Złotousty Apostole Słowa Bożego, 
- Zatroskany o losy Kościoła w czasie ucisku i niewoli, 
- Uwięziony za prawość charakteru, 
- Oddający siebie w niewolę Maryi, 
- Oddający swą pracę, przyszłość i całe życie Chrystusowi Królowi, 
- Poświęcający Naród Niepokalanemu Sercu Maryi, 
- Składający Ślubowanie Narodu u stóp Tronu Maryi Królowej Polski, 
- Oddający polskie rodziny pod opiekę Maryi w idei peregrynacji, 
- Męczenniku przekonań występujący odważnie w obronie wolności, 

- Odarty z szaty godności i uszanowania, 
- Zjednoczony w cierpieniu z Jezusem cierniem ukoronowanym, królem 
wygnanym na piłatowy dziedziniec, 
- Związany z Maryją sercem i Różańcem świętym, 
- Nieustannie oddający hołd Królowej Korony Polski, 
- Zatroskany o wierność Bogu każdej polskiej rodziny, 
- Wspomagający ubogich, 
- Broniący uwięzionych za wiarę i przekonania, 
- Kochający Naród, aż do przelania krwi, 
- Prowadzący pewnie Lud Boży przez ziemię ojczystą do nieba, 
- Nieustannie broniący praw Kościoła przed nową „inwestyturą”, 
- Przebaczający wrogom i prześladowcom, 
- Nie zachowujący do nikogo urazy, 
- Pragnący wrogów zamieniać na braci, 
- Usilnie pragnący budować Królestwo Boże na ziemi ojczystej, 
- Zawsze pokornie oglądający się w życiu na Boga, 
- Wierny Chrystusowi Królowi, w czasie hiobowej drogi swego posługi-
wania, 
- Wysławiający stale wielkość Miłosierdzia Bożego, 
- Uwielbiający w Jezusie i Duchu Św. Serce Boga Ojca, 
- Który całym swym życiem z Bogiem uczyłeś nas ufać, otwierać serce, 
czekać, pragnąć i wyglądać, 
- Który związane dłonie Chrystusa rozwiązywałeś w duszach ludzi, 
- Przez którego życie na ziemi spływała Chwała Boga i Maryi, 
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
 

Wstawiaj się za nami Sługo Boży Księże Kardynale Stefanie, 
Abyśmy wierni byli tak jak Ty do końca swego życia. 
 

Módlmy się: 
Boże, ukazujący swoją moc i potęgą w wybranych przez Ciebie ludziach 
na tej ziemi, pokornie błagamy, umocnij naszą ufność w moc Twojej 
Opatrzności, pozwól wytrwać w wierności Maryi Królowej Polski, tak 
jak umocniłeś Sługę Twego Stefana kardynała Wyszyńskiego i przez 
Niego możesz okazać moc swej nieogarnionej Miłości. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen. 
* ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** **  

Droga ucznia Jezusa 

 Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku praw-
dziwej, spełnionej przyszłości. To jednak droga niezrozumienia i prześla-
dowań. Uczniów czeka los Mistrza. Nie jest to droga samotna, to droga 
Jezusa i Kościoła. W pełnym przylgnięciu do Jezusa żywa wiara nie ma 
nic wspólnego z naiwnością. Liczne prywatne wizje przypisują sobie 
znajomość końca świata. Zwodzą kłamliwymi obietnicami, rzekomymi 
objawieniami, fałszywymi interpretacjami słowa Bożego. Łatwo zatracić 
wiarę i rozeznanie wśród mnóstwa sekt, ludobójczych ideologii, fałszy-
wego mistycyzmu. Zamiast wiary, osobistej więzi z Bogiem człowiek 
staje się przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Tymczasem Jezus 
pozostawił siebie i swoje Słowo w Kościele. Dał nam Ducha Świętego, 
który gwarantuje Kościołowi wierność prawdzie. 

Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową.  
Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata.  

Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do Jezusa. 
* ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *

 Trwają listopadowe modlimy się za zmarłych. Kartki z imio-
nami zmarłych prosimy przekazywać w do zakrystii lub bezpo-
średnio do ks. Proboszcza. W intencji wszystkich zmarłych, 
których imiona wypisaliśmy w wypominkach, przez cały rok, co 

miesiąc sprawowana będzie specjalna Msza św.   
 Ofiary składane przy okazji wypominek zostaną przekazane na kształcenie 
przyszłych duszpasterzy polonijnych. Czeki prosimy wypisywać na „Rev. Andrzej 
Galant, SChr. W „memo wpisujemy słowo: „wypominki”)  
* ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** **  

  

Odpust Parafialny  

ku czci Św. Małgorzaty Szkockiej 

Niedziela 17 Listopada 
 

- Uroczysta Msza Święta 12:00PM   
 

- Obiad Odpustowy (po Mszach św. o 9:45 oraz o 12:00 
 

Menu:  
czerwony barszcz z krokietami * indyk lub dziki łosoś * sałatki* ciasto * kawa * herbata) 

 

Ceny biletów:  
      dzieci poniżej 5 roku życia - bezpłatnie * dzieci i młodzież $10.00 dorośli $20.00  
Bilety można nabyć u pań: Henryka Posłuszny ( 206-229-7559)  Irena Kordula (425-652-5878 

17 Listopada, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  


