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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 
                   7:00PM  - 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  - 11:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

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 OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

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

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

SATURDAY,  11.21.20                                  

10:00 AM  + Krzysztof 
 

5:00 PM  - ________________________ 
 

SUNDAY, 11.22.20   

8:00AM    - ________________________ 
 

9:45AM + Antoni Bogdan 
 

12:00PM +Czesława Mróz 
 

7:00PM ++z rodziny Borodenko 

TUESDAY, 11.24.20  

8:00 AM  - ________________________ 
 

WEDNESDAY, 11.25.20   

7:30 PM - ________________________ 

 

THURSDAY, 11.26.20   

8:00AM      - ________________________ 
  

FRIDAY, 11.27.20                                           

7:30 PM - w intencji Sebastiana Posłuszny 

z okazji urodzin 
 

SATURDAY,  11.28.20                                  

10:00 AM  ++ Halina, Czesław Birek 
 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 11.29.20   

8:00AM    - ________________________ 
 

9:45AM + Władysław Świerz
 

12:00PM + Andrzej Sowiński  
 

7:00PM W intencji ks. Proboszcza 

 z okazji imienin 
 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 22 

Sunday:   Prv 31:10-13, 19-20, 30-31 

   1 Thes 5:1-6 

   Mt 25:14-30 

Monday:   Rv 1:1-4; 2:1-5 

   Lk 18:35-43 

Tuesday:   Rv 3:1-6, 14-22 

   Lk 19:1-10 

Wednesday: Rv 4:1-11 

   Lk 19:11-28 

Thursday:   Rv 5:1-10 

   Lk 19:41-44 

Friday:   Rv 10:8-11 

   Lk 19:45-48 

Saturday:   Rv 11:4-12 

   Lk 20:27-40 

Next Sunday:  Ez 34:11-12, 15-17 

   1 Cor 15:20-26, 28 

   Mt 25:31-4 

  

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

When the son of man comes in his glory 
 

I am the King of Kings. The savior of the 
world, the Son of God who has planted 

the kingdom of heaven in your hearts. And yet I was 
rejected and condemned to death because of my 
divine royalty. 
Men were accustomed to earthly kingdoms, where 
some kings actually took advantage of their subjects 
and had slaves to serve them. The Jews expected a 
powerful king sent by God who would overpower 
their enemies and make the chosen people stronger 
than the rest of the world. The Messiah was for 
them a great sign of hope for a better world here on 
earth, but they did not understand the plan of God, 
which was to send his Son to free the world from 
the slavery of sin. 
My first coming to the world was not to impress 
anyone as a powerful king but to be the suffering 
servant of God my Father in heaven. I came to 
serve, not to be served, to teach you my wisdom, 
which is to do the will of my Father. 
Because of my perfect life in accordance with the 
will of God, I, God the son, having taken human 
flesh to be a man like you in all ways except sin, 
became the perfect instrument of God to pay with 
my human flesh for the sins of the world. 
In my pure nature I received the punishment for all 
humanity through the offering of my entire life, my 
sufferings and my death on the cross. To prove the 
acceptance of my holy sacrifice, God the Father 
permitted me to triumph over death with my resur-
rection, so that you may have faith in me in order to 
find eternal life in me after your death. 
My death and my resurrection glorified me, and 
glorified my Heavenly Father. They opened the gates 
of heaven, which were shut because of sin; they 
restored men to the pristine quality of the sinless 
man, the Christ. 
In my first coming I came to save not to condemn, 
to instruct in the ways of perfection, and to point 
myself as the way, the truth and the life. 
My second coming will be very different from the 
first. I am the King of Glory; I come with authority to 
judge the earth. Those who rejected me will be 
rejected, those who did not follow me will perish 
eternally, and those who lived for themselves will 
have no eternal life. 
My words will be my judgment, those who lived 
holy lives will be welcomed into my eternal kingdom 
of joy, but those who lived for sin will enter eternal 
punishment. 
Be good while you still have a chance, forgive so 
that you may be forgiven, love one another to prove 
yourselves worthy of my love, give generously and 
you shall be given generously, be merciful and my 
mercy will be shown to you. 

Many Americans are fascinated 
with England’s monarchy. For 
many different reasons, we are 
drawn to the regal pageantry and 
all of the protocols associated 

with royal lifestyles. What’s most amazing is that for 
all of the media attention focused on the comings 
and goings of English royalty, they really have very 
little effect on the day to day dealings of their coun-
try. Thoughts and images of kings and queens are 
often centered on this story book understanding of 
who and what they are. We associate protocols, 
etiquette, and proper words and actions to how we 
approach members of a royal family. These tools 
serve the necessary purpose of keeping them isolat-
ed, enthroned, and at a distance. There is some-
thing attractive about being an observer of ritual, 
pomp, and circumstance. It’s almost theatrical. 
Is this how we see Jesus Christ, too? We often 
behave as if Christ is an isolated, enthroned, royal, 
and even ineffective king. Jesus wants nothing to do 
with having the status of an earthly king. Jesus also 
does not want to be watched, observed, or set 
apart. He wants to get down and dirty with the very 
stuff of life especially the poor, marginalized, con-
fused, hurting, lost, broken, imprisoned, and forgot-
ten ones. Jesus is the king who turns the tables on 
us and wants not only our attention but our engage-
ment and conversion. He wants us to get dirty too. 
How we treat other people is at the heart of Christ’s 
kingdom. “Whatever you did for one of the least 
brothers of mine, you did for me.” At different times 
in our lives we are all counted among the “least” 
ones. We may not be physically poor, but we can 
easily become emotionally and spiritually poor. We 
may not be marginalized as many physically are, 
cast aside because they have too many needs or 
don’t quite fit in. But who hasn’t experienced isola-
tion, loneliness, inner turmoil, angst, heartache, or 
loss? Almost every human being has experienced 
brokenness at one point or another, or will most 
definitely at some future point, facing discourage-
ment, fear, insecurity. People are thirsty for more 
than water. We are imprisoned by our prejudices, 
misconceived notions and ideas, self-focused ob-
sessions and ideologies. There is a lot of pain and 
many least ones around us. Stop, look and listen. 
This is what Christ the King is asking us to do. Look 
deeply into the eyes and soul of your sisters and 
brothers, all of them, and see Christ himself. 
Being a spectator and observing all of the pageantry 
isn’t enough. Jesus wants us to inherit the kingdom 
and live the kingdom. It is built on the blocks of 
love, mercy, compassion, hope, faith, and blessing. 
It engages those who want it, changes and informs 
minds, inspires and transforms hearts, converts and 
renews souls, and sets things right. There is such a 
great need around us. Are you ready and willing to 
do whatever you can to serve in God’s kingdom?  

 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  mem-
ber of our Parish. 

 

SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month.  In case of 
emergency please call the parish office at any time: 
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Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata dla młodzieży od 14 roku życia.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy 
przed planowaną datą ślubu. 

ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwo-
nić 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. 



 NAJMNIEJSI 
 Kiedy pokocham swoją nędzną stronę, pokocham w 

sobie samym Jezusa. A od tego tylko krok do zauważe-

nia w innych potrzebujących pomocy. 

Kto jest najmniejszym bratem dla mnie? Zapewne ten, 

na którego patrzę z góry, odczuwając wyższość lub 

przewagę. Najmniejsi i ubodzy, nadzy i spragnieni, uwięzieni i zgłod-

niali istnieją na świecie nie dlatego, że Bóg nie chce im pomóc, ale 

dlatego, że Bóg chce bogatym i wielkim, najedzonym i wolnym dać 

szansę na zbawienie. Tyle że zwykle ci, którym jest dobrze na tym 

świecie, nie widzą swej szansy na zbawienie w pomaganiu najmniej-

szym. 

Czy w naszych czasach są takie osoby, jak na przykład św. Elżbieta 

Węgierska? Zrezygnowała z przepychu feudalnych dworów, by miesz-

kać w zatęchłym szpitaliku . Okazywała pomoc ludziom, którzy mogli 

budzić wstręt i pogardę. Żeby tak służyć, trzeba mieć władzę służby. 

To właśnie w Kościele powinniśmy się spodziewać takich postaw. 

Biskup z Arras, Huyghe, w 1963 roku wyznał: „Jako księża powinni-

śmy zadać sobie pytanie na przykład o wystrój naszych kościołów. 

Św. Jan Chryzostom parokrotnie sprzedał święte naczynia, aby wes-

przeć ubogich. Nie chodzi o dosłowne naśladownictwo, lecz nie powin-

niśmy pochopnie twierdzić, że dla chwały Bożej nie ma nic nazbyt 

kosztownego czy pięknego, podczas gdy dwie trzecie ludzi umiera z 

głodu”. Poznałem kapłana, który miał tylko jedną parę butów i pewne-

go dnia zdjął ją przed kościołem i oddał komuś, kto przyszedł w skar-

petach. 

Na szczęście są tacy kapłani i oczywiście nie zapraszają reporterów, 

aby dokumentować medialnie swoje miłosierdzie. Możemy udzielać 

tylko z tego, co posiadamy. Jeśli czas to pieniądz, to właśnie czas jest 

pierwszą walutą miłosierdzia. Nawet jeśli nie mamy pieniędzy, by 

wspomagać ubogich, zawsze mamy trochę czasu, z którego możemy 

udzielić bezcenną jałmużnę wysłuchania, pocieszenia, wsparcia, mo-

dlitwy albo przyjęcia wyznania. Niewątpliwie okazywać miłosierdzie, to 

nie ulegać czyimś roszczeniom do adorowania ich egoizmu, nawet 

jeśli jest on biednym egoizmem. Święta Mechtylda była kiedyś kuszo-

na przez demona, który przybrał postać zranionego nędzarza, doma-

gając się kategorycznie zajęcia się nim. Powiedziała mu, że Bóg nie 

kazał jej go uzdrowić. Miłosierdzie potrzebuje rozsądku. Max Scheler 

w eseju o miłości i poznaniu trafnie stwierdził, że miłość powinna 

otwierać oczy, a nie zaślepiać człowieka. 

Myśląc o tych najmniejszych, w których Pan ukrywa swoją obecność, 

chyba powinniśmy też pomyśleć o samym sobie. Potrafimy nieraz 

patrzeć na siebie z pogardą. Któż ma odwagę dostrzec w sobie kogoś, 

kto jest uwięziony, zniewolony, spragniony miłości, zgłodniały afirma-

cji, wyobcowany w lęku, obnażony prawdą o grzechu, chory w uczu-

ciach? Kiedy pokocham nędzną stronę mojej własnej osoby, poko-

cham w sobie samym Jezusa. A od tego tylko krok do zauważenia w 

innych potrzebujących pomocy, a jeszcze mniejszy do jej udzielenia. 

———————-------——  

AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA 

ZA KRÓLA I PANA 
 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, 

nasz Boże i Zbawicielu! Oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by 

uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i 

poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród. 

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrze-

ba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wyga-

słe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem 

Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym na-

szym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie. 

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i 

miłością wołamy: Króluj nam Chryste! 

– W naszych sercach – Króluj nam Chryste! 

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste! 

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste! 

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste! 

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste! 

 – W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste! 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste: 

– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste 

nasz Królu, dziękujemy! 

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte 

przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach 

– Chryste nasz Królu, dziękujemy! 

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste 

nasz Królu, dziękujemy! 

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz 

Królu, dziękujemy! 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepra-

szamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się 

od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Prze-

praszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, 

nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego 

spraw. 

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobo-

wiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i 

narodowe według Twego prawa: 

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską 

chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień 

– Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześci-

jańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym 

narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec 

jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy! 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i 

Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących 

Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy 

sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. 

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszyst-

ko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy 

nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą 

Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z 

Ojcem. 

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, 

a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. 

Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i 

wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się 

Twojemu panowaniu. 

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze 

na wzór Najświętszego Serca Twego. 

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 

Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego naro-

dowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zo-

bowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu 

świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. 

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym 

narodzie! Króluj w naszej katolickiej wspólnocie Polonijnej stanu 

Washington – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zba-

wienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę, naszą Polonię  i świat 

cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo 

świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. 
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