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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 - 11:00 PM
I Sunday 10:45AM - 11:45AM
S ACRAMENT OF R ECONCILIATION
30 min. before every Mass
I Friday of the month 8:00PM –11:00PM
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 - 11:00 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 –11:00 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

November 21, 2021
SATURDAY, 11.20.21

10:00AM - za zmarłych z rodziny Borodeńko
5:00PM

- For the Souls in Purgatory

S UNDAY , 11.21.21
8:00AM - For Parishioners
9:45AM + Elżbieta Kasprowicz
12:00PM + Teresa Szczepaniak
TUESDAY, 11.23.21
8:00 AM

+ Jadwiga Sternik

WEDNESDAY, 11.24.21
7:30 PM -_____________________
THURSDAY, 11.25.21
8:00AM -_____________________

FRIDAY, 11.26.21
7:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla
Sebastiana Posłuszny z okazji urodzin
SATURDAY, 11.27.21
10:00AM - za zmarłych z rodziny Borodeńko
5:00PM

- For the Souls in Purgatory

S UNDAY , 11.28.21
8:00AM - For Parishioners
9:45AM - O Boże błogosławieństwo dla
ks. Proboszcza z okazji imienin
12:00PM + Teresa Szczepaniak

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 21
Sunday:

Dn 7:13-14 / Rv 1:5-8
Jn 18:33b-37
Monday:
Dn 1:1-6, 8-20 / Lk 21:1-4
Tuesday:
Dn 2:31-45 / Lk 21:5-11
Wednesday: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28
Lk 21:12-19
Thursday:
Dn 6:12-28 / Lk 21:20-28
Friday:
Dn 7:2-14 / Lk 21:29-33
Saturday:
Dn 7:15-27 / Lk 21:34-36
Next Sunday: Jer 33:14-16 / 1 Thes 3:12—4:2
Lk 21:25-28, 34-36

Solemnity of Our Lord Jesus Christ The King of the Universe

MY KINGSHIP IS NOT OF THIS WORLD
Do you recognize that the Lord Jesus have been given
all authority and power to reign over heaven and earth?
Jesus was crucified for his claim to be the Messiah King who
would rule not only over his people Israel but ultimately over all
the nations as well.
GOD IS KING AND RULER OVER ALL
What is the significance or meaning of Jesus' kingship for us?
Kingship today seems antiquated, especially in democratic
societies where everyone is treated equal and free. God at first
did not want to give his people Israel a king. Why? Because
God alone was their King and they needed no other. Nonetheless, God
promised his people that through David's line he would establish a Ruler and a Kingdom that would last for eternity.
The Jews understood that the Messiah ("Anointed One") would
come as God's anointed King to restore paradise and establish
God's reign of everlasting peace for them. They wanted a
Messianic King who would free them from strife and division
and from foreign oppression. Many had high hopes that Jesus
would be the Messiah and Ruler for Israel. Little did they understand what kind of kingship Jesus claimed to possess.
JESUS' CLAIM TO KINGSHIP
Jesus came to deliver his people, and the whole world, from the
worst kind of tyranny possible - from bondage to sin, condemnation and death, and to free us from Satan's kingdom of deception, oppression, and destruction. Jesus came to conquer
hearts and souls for an unshakeable kingdom - a kingdom ruled
not by force or fear - but by the power of God's righteousness,
peace, and joy in the Holy Spirit.
When Satan tempted Jesus during his forty day fast in the
wilderness, he offered Jesus all the kingdoms of the world
Jesus knew that the world was in Satan's power. And this was
precisely why Jesus came - to overthrow Satan's power and
deception over the earth. Jesus knew that the way to victory
was through submission to his Father's will and strategy for
overcoming sin and Satan in the world. The Father sent his only
begotten Son into the world, not to condemn it, but to save it
through the atoning sacrifice which Jesus would make for us
through the shedding of his blood on the cross of Calvary.
As Jesus was dying on the cross, he was mocked for his claim
to kingship. Nonetheless, he died not only as King of the Jews,
but King of all the nations as well. His victory over the power of
sin, Satan, and the world, was accomplished through his death
on the cross and his rising from the tomb on the third day never to die again. Jesus exchanged a throne of glory for a
cross of shame to restore us from slavery to sin to glory with
God as his adopted sons and daughters. In the Book of Revelations Jesus is called King of kings and Lord and lords. Do you
recognize Jesus Christ as your King and Lord?
WHICH RULER AND KINGDOM WILL YOU SERVE?
The Scriptures tell us that there are ultimately only two kingdoms in this world which are opposed to one another - the
kingdom of light and the kingdom of darkness. Each kingdom is
ruled by one lord or master - the Lord Jesus Christ who is the
true "Light of the World" - or the false messiah and ruler who is
called the "anti-Christ" and an "angel of light" who rules by lies
and deception.
If we follow the Lord Jesus Christ he will open our eyes to the

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.

light of his truth and guide us on the course that leads to our
true homeland and security with God. If we follow the course
which is set by the world - a world which is opposed to Christ
and blinded by the Deceiver who is Satan - then we will discover that sin, pride, and greed will lead us down a path of destruction, division, and death rather than life, community, and freedom.
WHICH KINGDOM WILL YOU SERVE - TODAY AND FOR ALL ETERNITY?
The kingdom of this present world which passes away or God's
kingdom which can never be broken or defeated and which
endures forever? If we accept Jesus Christ as our Lord and
King we become citizens of an everlasting kingdom which is
governed by God's righteousness, peace, and love. Is your life
submitted to the Lordship of Jesus Christ who reigns now and
forever in the glory of his eternal Father in heaven?
OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE
We often come to life expecting all of the pieces of the puzzle to
nicely fit together. We want and expect harmony, order, and
fairness, the achievement of rewards for good behavior, good
health, and happiness. We can more easily accept death when
it comes naturally after a good long life, but have a real difficulty
comprehending the meaning of it all when it is cut short. Willing
to put in a good measure of effort, we desire positive results.
When things go wrong and life gets hurtful, unjust, and downright ugly, we become unsettled and can quickly fall into despair. This is especially true if we are people of faith who believe
in a God who sees things on our terms and works in favor of
our life agenda. What happens to our faith when we find ourselves sitting in a mess?
Does it help to know that God understands and that hardship,
failure, disappointment, injustice, confusion, and all of life’s
ugliness do not make faith irrelevant or irrational? God is wonderfully and surprising creative! He turns the tables on not only
our understanding of life, but of what it means to be a king. God
sends us a king who is not exempt from life’s ills but embraces
them. The king that God gives to us knows what it means to be
poor, suffer insults, be ridiculed, face rejection, endure suffering, be betrayed, and face a most unjust and horrific death. This
is our king. Jesus is not a king of prestige or grandeur but a
king who brings light to darkness, hope to despair, sinners to
mercy, and new life out of death. Christ dances before us
pleading with us to hold on, cling to love, avoid being negative,
stop feeling cheated, and be strong in faith! There may be
hardship and disappointment now but there are more surprises
to come.
Once we understand this truth, we will also understand that we
are on a most incredible and awesome universal journey to
Christ and becoming one in Christ. We all carry within us the
image of God, the image of our suffering king. The One who
lives in us also lives in all of our brothers and sisters. Failing to
see this universal Divine Presence in all is one of the greatest
mistakes we can make, for we also fail to see God, our king, as
well. There are many things that can bring hardship to life. If we
keep our head about us and do not lose hope, we can persevere and strive for the greatest degree of justice possible. Even
though there are ample things that can challenge our faith, we
also know that our deepest joy comes from union with God and
our brothers and sisters. One day, the fullness of that joy will be
ours to have when we are all eternally one with Christ our King
forever.

Sakramenty
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
I KOMUNIA:
Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które
w 2022 roku ukończą 9 lat lub starsze
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.

St. Margaret of Scotland Parish Community
K RÓLESTWO PRAWDY
W 1925 roku papież Pius XI, ogłaszając encyklikę Quas
primas, wprowadził święto Chrystusa Króla, z własnym
oficjum i mszą. Ojciec Święty wyjaśnił przyczyny ustanowienia tego święta w następujących słowach: „Należy
przypominać ludziom o ich obowiązkach wobec Jezusa Chrystusa jako Pana i
Władcy i że Jego panowanie rozciąga się na ich życie prywatne i społeczne”. Papież zauważył, że nawałnica zła nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi
usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia
prywatnego, rodzinnego i publicznego; [...] i w przyszłości nie zajaśnieje pewna
nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić
będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego. [...] Przez oddawanie tej czci
publicznej Królowaniu Pańskiemu muszą sobie ludzie przypomnieć, że Kościół,
ustanowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała, żąda dla siebie z prawa
mu przysługującego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od
władzy świeckiej, i że w wypełnianiu powierzonego sobie przez Boga posłannictwa
– nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do wiecznej szczęśliwości, którzy
do Królestwa Chrystusowego należą, nie może zależeć od czyjejś woli.
Jak więc widać, Chrystus Król wciela się w obraz Kościoła, który chce dać świadectwo prawdzie. W osobie sędziwego proroka w bieli staje przed namiestnikami
rządzącymi tym światem, by sprowokować pytanie o sens prawdy, o sprawiedliwość, o pokój, o miłość. Postać Chrystusa Króla wyłania się z tajemnicy Kościoła
jako misterium wiary i sakramentów, misterium wspólnoty zjednoczonych ze sobą
ludzi i poszczególnych dusz. Chrystus żyje i daje nadzieję. Naprzeciw Niego staje
każdy z nas, by postawić pytanie o fakt i sens królowania Boga. Jest to tak naprawdę pytanie o prawdę.
W dramacie Brat naszego Boga, który ks. Karol Wojtyła poświęcił postaci Adama
Chmielowskiego, utalentowany malarz zatrzymuje się przed swoim obrazem Ecce
homo i mówi do Chrystusa, Króla ubiczowanego i w cierniowej koronie: Jesteś
jednakże straszliwie niepodobny do tego, którym jesteś – Natrudziłeś się w każdym
z nich (tutaj chodzi o sieroty). Zmęczyłeś się śmiertelnie. Wyniszczyli Cię – To się
nazywa Miłosierdzie. Przy tym pozostałeś piękny. Najpiękniejszy z synów ludzkich.
Takie piękno nie powtórzyło się już nigdy później – O, jakież trudne piękno, jak
trudne. Takie piękno nazywa się Miłosierdzie.
To jest właśnie służba prawdzie, która domaga się miłosierdzia. Prawda i miłosierdzie pochodzą z Boga. Prawda i miłosierdzie są ponadczasowe, dane człowiekowi
jako duchowa przestrzeń istnienia, życia, rozwoju. Prawda i miłosierdzie stanowią
o pięknie i wielkości Boga, aniołów, ludzi. Z prawdy i miłosierdzia Bóg buduje swoje
królestwo. I tylko ten człowiek, który jest wierny miłosierdziu i prawdzie, ma w
Bożym królowaniu swój udział.
Bez prawdy nie można spoglądać na Boga. I królestwo ukazywane nam przez
Jezusa Chrystusa oparte jest właśnie na prawdzie – na prawdzie i miłości. To są
niezbywalne cechy wiodące do życia wiecznego z Bogiem. Święty Jan Chryzostom
komentował tę prawdę w następujący sposób:
To Królestwo nie walczy przeciw ludziom, ale przeciw szatanom i owym bezcielesnym mocom. Dlatego wodzem ich nie jest człowiek ani żaden z aniołów, ale sam
Bóg. Również zbroja wojowników jest dostosowana do natury walki; nie jest ona
bowiem zrobiona ze skóry i z żelaza, ale z prawdy, ze sprawiedliwości, z wiary i
wszelkiej cnoty. [...] Uważajmy, abyśmy także do niego mogli zostać przyjęci i
jaśnieć między tymi, którzy [...] dostąpili niewiędnącej korony. [...] Otwórzmy więc
bramy naszych serc, otwórzmy uszy nasze, mając wejść z wielkim drżeniem do
przedsionka; oddajmy pokłon Królowi.
Ksiądz Jan Twardowski pisał w komentarzach do Ewangelii Wszędy pełno Ciebie:
Czytamy o Chrystusie Królu, który zasiądzie na swym tronie chwały w otoczeniu
aniołów, a przecież w czasie sądu okaże się, że przychodził do nas jako nasz bliźni
– głodny, spragniony, bezdomny, obdarty, prześladowany. Trzeba ze wzruszeniem
rozpoznać niewidzialnego Króla w biedaku oczekującym od nas miłości. Ile jest
cichych uroczystości Chrystusa Króla bez wspaniałych procesji. Każde zwycięstwo
nad własną słabością, każde nawrócenie – to dyskretne święto tego Króla.
Łatwo jest budować pomniki Chrystusowi Królowi. Mówimy przecież co dzień:
„Przyjdź królestwo Twoje”. Ono przyszło, tylko czy w nas jest królestwo prawdy,
sprawiedliwości, miłości i pokoju? Zobaczmy, jacy jesteśmy i co się wśród nas
dzieje. Dlatego módlmy się słowami z zakończenia Litanii do Chrystusa Króla:
Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez
tegoż Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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JEZUS CHRYSTUS –”DROGĄ” CZŁOWIEKA
Liturgia ostatniej niedzieli roku liturgicznego prowadzi nas do Jezusa Chrystusa
jako Króla Wszechświata. On jest „Alfą i Omegą”, Początkiem i Końcem, Pierworodnym wszelkiego stworzenia i Pierworodnym spośród umarłych, Bogiem, „który
jest, który był i który przychodzi” (por. Ap 1,5-8). Dane nam jest Go spotkać w
Kościele jako Boga i Człowieka. Wierzymy, że z Nim i przez Niego każdy z nas
staje przed szansą odczytania własnej godności i wartości swojego człowieczeństwa. „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – pisze Jan Paweł II w
encyklice «Redemptor hominis» – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej
własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i
grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa” (nr 10).
Jest On Osobą, wobec której nie można dziś przejść obojętnie. Jest „kamieniem
ludzkiej drogi”, który odrzucają niektórzy „budujący”, a który „stał się głowicą
węgła”. W każdym z nas jest takie spotkanie z JEZUSEM jako CZŁOWIEKIEM.
Ten Jezus narodzony z Maryi Dziewicy, wychowany w znojnej pracy nazaretańskiego domu, wzrastający wśród społeczności tegoż miasteczka poprzez łaskę i
prawdę przed ludźmi i Bogiem – jest Centralną Istotą Ludzką, Punktem odniesienia świata ludzkiego, Drogą i Celem każdego człowieka. Stąd każde życie jest i
pozostaje w koniecznej relacji do osoby Jezusa Chrystusa. Albowiem to On
„spina” horyzont wszystkich rzeczy i osób.
Każdy z nas ma spotkanie z JEZUSEM jako BOGIEM. Chrystus jest więc zawsze
ogromnym wyzwaniem stawianym człowiekowi: jego wierze, umysłowi, sercu, i
czynom. Podstawą wszelkiej niezwykłości jest to, że Jezus jest tożsamy z Bogiem. Prawda ta jest wpisana już w samo stworzenie świata. Prawda ta odbija się
szczególnie w tajemnicy Wcielenia Jezusa, Jego życia, a zwłaszcza w wydarzeniach Męki, Śmierci, zstąpienia do piekieł przeszłości i zła, Zmartwychwstania,
Zesłania Ducha Świętego i Powtórnego Przyjścia, i bycia „Bogiem z nami”. Przez
tę tożsamość Jezusa z Bogiem pokonana jest nicość i śmierć, jawi się dar nowego życia. Przez Niego i w mocy Ducha Świętego wszystko się odradza, przenosi
w inny świat „nowej ziemi i nowego nieba”.
W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym otrzymaliśmy możliwość „największą z możliwych”. Bóg stał się Człowiekiem, Jezusem – nie przestając „być sobą”... Został
„przetłumaczony” na życie ludzkie Ten, który jest „ALFĄ I OMEGĄ”. Wkroczył w
materię i stał się DROGĄ człowieka do Boga. Sobą otworzył wieczne drogi, nieskończone perspektywy, bezkres, nasze spełnienie się jako ludzi... Za św.
Pawłem wyznajemy, że Chrystus to „PEŁNIA BÓSTWA na sposób ciała” (Kol
2,9). Wobec Niego zajmuje się postawę pozytywną lub negatywną. Innej nie
można. Afirmacja tworzy naszą osobowość, buduje ją, czyni nas bardziej ludźmi,
wspólnotą... Negacja – zwłaszcza ta tragiczna – z kompleksem na całe życie, ma
coś ze śmierci. Hamuje naszą osobowość, odwraca nas od prawdziwej rzeczywistości i zaciemnia przyszłość. Chyba więc na każdym człowieku sprawdza się
proroctwo starca Symeona: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie
wielu... ZNAK, który będą przyjmować i któremu będą się sprzeciwiać” (Łk 2,34).
Chrystus jest Kamieniem Węgielnym i Skałą, o którą rozbije się każdy człowiek,
próbujący iść przeciw Bogu. Jest On CZŁOWIEKIEM człowieka. W Nim streszcza się nasz świat, moja i Twoja historia życia, nasze przeznaczenie do życia z
Bogiem i w Bogu na wieczność. „Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie”– poucza nas prorok
Daniel. (bp Wacław Depo)
_____________________

Zbliża się Adwent!
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy czterotygodniowy okres adwentu,
czas przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia a zarazem
duchowego umocnienia na drodze oczekiwania na powtórne przyjście
Chrystusa .
W tym roku zapraszamy:
już za tydzień do wspólnej modlitwy śpiewanej - Godzinki do NMP bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 9:45
Począwszy od soboty 27 listopada - Roraty - Sobota godz. 10:00AM
REKOLEKCJE PARAFIALNE w dniach 19-22 XII
Rekolekcje poprowadzi głosi ks. Dr Bogdan Molenda, SChr, długoletni
wychowawca seminaryjny a obecnie ekonom północnoamerykańskiej
prowincji Towarzystwa Chrystusowego)

