
 

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 

Baptism of the Lord 

Niedziela Chrztu Pańskiego 
January 12, 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 
Saturday 01.11.20 
10:00AM - Pogrzeb +Jerzy Samczyk  
5:00PM - ______________________ 
Sunday, 01.12.20    
8:00AM - 
9:45AM + Sonia Busenbark 
12:00PM - O Boże błogosławieństwo 
 oraz zdrowie dla Ewy Urbaniak 
Tuesday, 01,14.20 
8:00 AM - *********************** 
Wednesday, 01.15.20 
7:30 PM - ______________________   
Thursday, 01.16.20 
8:0 AM - For Parishioners 
Friday, 01.17.20  
7:30 PM + Bolesław, Cecylia Modlińscy   
Saturday 01.18.20 
10:00AM - ______________________  
5:00PM - ______________________ 
Sunday, 01.19.20    
8:00AM - 
9:45AM - Podziękowanie za Bożą pomoc 
 w rodzinie w trudnych chwilach 
12:00PM ++ Michał, Piotr Pawluśkiewicz 

------------------------------------ 
Lektors 

Saturday, 01.11.20 
5:00 PM Tom Beale 
Sunday, 01.12.20 
8:00 AM Gabriele Patti 
9:45 AM Grupa katechetyczna 
12:00 PM  Izabela Łapiński 
Saturday 01.18.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
Sunday 01.19.20 
8:00 AM Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM Miłosz Góralczyk / Julia Zając 
12:00 PM Aldona Bażant / Adam Nawrot 

------------------------------------ 
Szafarze Eucharystii 

Sunday,  01.12.20 
9:45 AM   Michał Franczyk 
Sunday 01.19.20 
9:45 AM Miłosz Góralczyk 

------------------------------------ 
Daily Readings for the week 

of January 12 
Sunday: Is 42:1-4, 6-7/Acts 10:34-38 
Mt 3:13-17 
Monday: 1 Sm 1:1-8/Mk 1:14-20 
Tuesday: 1 Sm 1:9-20/Mk 1:21-28 
Wednesday: 1 Sm 3:1-10, 19-20/Mk 1:29-39 
Thursday: 1 Sm 4:1-11 / Mk 1:40-45 
Friday: 1 Sm 8:4-7, 10-22a / Mk 2:1-12 
Saturday: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a 
Mk 2:13-17 
Next Sunday: Is 49:3, 5-6 /1 Cor 1:1-3 /  
Jn 1:29-34  

 Jesus humbly submitted  
to baptism by John  

 

Why did Jesus, the Sinless One, 
submit himself to John's baptism at 
the River Jordan? John preached a 
baptism of repentance for the for-
giveness of sins.  

 In this humble submission of Jesus we see a fore-
shadowing of the "baptism" of his bloody death upon 
the cross. Jesus' baptism is the acceptance and the 
beginning of his mission as God's suffering Servant. He 
allowed himself to be numbered among sinners. Jesus 
submitted himself entirely to his Father's will. Out of love 
he consented to this baptism of death for the remission 
of our sins. Do you know the joy of trust and submis-
sion to God? . 

Jesus' baptism - beginning of a new creation 
 The Father proclaimed his entire delight in his Son 
and spoke audibly for all to hear. The Holy Spirit, too, 
was present as he anointed Jesus for his ministry which 
began that day as he rose from the waters of the Jor-
dan river. Jesus will be the source of the Spirit for all 
who come to believe in him. At his baptism the heavens 
were opened and the waters were sanctified by the 
descent of Jesus and the Holy Spirit, signifying the be-
ginning of a new creation.  

Heaven will open for those  
who bow before the Lord 

How can we enter into the mystery of Jesus' humble 
self-abasement and baptism? Gregory of Nazianzus 
(329-389 AD), an early church father tells us:  
"Let us be buried with Christ by Baptism to rise with 
him; let us go down with him to be raised with him; and 
let us rise with him to be glorified with him." 
Do you want to see your life transformed in the likeness 
of Christ? And do you want to become a more effective 
instrument of the Gospel? Examine Jesus' humility and 
ask the Holy Spirit to forge this same attitude in your 
heart. As you do, heaven will open for you as well.  

The Holy Spirit transforms us  
in the likeness of Jesus 

 The Lord Jesus is ever ready to renew and refash-
ion us in his likeness through the gift and working of the 
Holy Spirit - and he anoints us for mission as ambassa-
dors of his kingdom of righteousness (moral good-
ness), peace, and joy. We are called to be the "light" and 
salt" of his kingdom that radiate the beauty and aroma 
of his mercy and goodness to those around us.  The 
Lord Jesus wants his love and truth to shine through us 
that many others may may find new life, freedom, and 
joy in the Holy Spirit. Ask the Lord Jesus to fill you with 
his Holy Spirit that you may radiate the joy of the Gospel 

to those around you.  
"Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and with the 
fire of your love and goodness. May I always find joy 
and delight in seeking to please you in doing your will 
just as you have delighted in the joy of pleasing your 
Father and doing his will."  

 Don Schwager  
_________________________________ 

Gospel Meditation 
 The Catechism of the Catholic Church gives 
four reasons for the Incarnation, why God be-
came man in Jesus Christ. The third reason is 
“to be our model of holiness.” All of Jesus’ 
words and actions model for us what we ought 
to do. He also shows us how we’re meant to be. 
Jesus’ baptism ought to remind us of our own 
baptism and of the importance of baptism in the 
Christian life.  
 The Baptism of the Lord reminds us of our 
Trinitarian identity. When we are baptized, we 
stand in solidarity with Christ, bathed in the wa-
ters he sanctified. There, the Father proclaims 
our adoption into the family of God. “‘This is my 
beloved son [this is my beloved daughter], with 
whom I am well pleased.’” And the Spirit, too, 
descends. We are filled with the Spirit’s grace 
and power to continue Christ’s mission on earth. 
We received these gifts in the sacrament, and 
they continue to dwell within us through sancti-
fying grace. We can - and should -  invite God to 
stir up these graces of our baptism and consider 
them in our own lives. 
 Does Christ feel like a distant relative two 
thousand years in the past? Or do you see him 
as someone who can be encountered here and 
now? Ask yourself where you find your sense of 
dignity and worth. Do you still search for it in 
success, social status, and selfish pursuits? Or 
are you able to rest in being a beloved child of 
God? Remember, baptism gives us a call and a 
charge to change the world. Do you pray for the 
Holy Spirit to guide you? Or are you so focused 
on your own life that you miss the mission? This 
week, let’s do as Jesus did. Let’s live in our bap-
tism! 

 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 Ca-
tholic  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  January 12, 2020 

Sakramenty 
Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii św. 17 maja 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. 



Zobowiązanie wobec ludzi czy Boga? 
Patrząc na naszą wiarę i pobożność, mam wrażenie, że 
współczesne pokolenia mimo opowiadania się za katolicy-
zmem, uczestnictwem w Pasterkach, Rezurekcjach, Dro-

gach Krzyżowych czy ostatnio w procesjach Trzech Króli, w rzeczy-
wistości niewiele z wiarą mają wspólnego. To, co widzimy w me-
diach lub na własne oczy, czynione jest na pokaz lub dla świętego 
spokoju własnego ducha. A co z wiarą na co dzień? Przecież my, 
chrześcijanie, jesteśmy włączeni przez chrzest do Kościoła Chrystu-
sowego, a to nas do czegoś zobowiązuje. 

Chrzest, który czyni z nas wspólnotę Kościoła Chrystusowego, 
to dar niebywały, nie do przecenienia, a jednocześnie niewidzialny i 
niedający się dotknąć. Choćbyśmy zaprzeczali, chcieli usunąć to 
znamię, to jednak ono towarzyszy nam przez całe życie. Otrzymu-
jąc chrzest, zaczynamy widzieć, stajemy się wolni, stajemy się świa-
domi tego, co nam przeznaczone.   

Izajasz w swoim proroctwie, posługując się słowami Boga prze-
mawiającego poprzez niego, mówi nam, kim ma być Chrystus, 
„Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch 
mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.”(Iz 42,1b). 
Analizując słowo po słowie, dostrzegamy Trójcę Świętą, czyli Boga 
Ojca przemawiającego słowami Izajasza, Ducha Świętego oraz 
Jezusa Chrystusa – jako wybranego, w którym ma upodobanie. 
Spotykamy Trójcę Świętą w momencie  Chrztu Chrystusa, spotyka-
my Ją podczas każdego sakramentu. 

Dobitnie owo proroctwo Izajasza potwierdzają Dzieje Apostol-
skie, a w szczególności słowa św. Piotra oznajmiającego, że Bóg 
„Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa 
Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w 
całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan.” (Dz 
10,36-37). 

Dzięki Chrystusowi, Jego Ofierze, mamy Sakrament Chrztu, 
który pozwala nam przez Chrystusa dotrzeć do Domu Ojca drogą, 
którą nieustannie oświeca Duch Święty. Edukujmy siebie i innych, 
bo przed nami wspólny cel: trwając w wierze, kroczyć drogą święto-
ści do Boga. Nasza wiara to nasza kultura, kultura duchowa – 
chrześcijańska, począwszy od naszego stosunku do wiary, do na-
szych braci i sióstr w wierze, poprzez naszą kulturę codzienną, aż 
do kultury przez duże K, czyli kultury wiary, kultury religii, kultury mo-
dlitwy, wreszcie kultury ewangelizacyjnej. 

Bierzmy przykład ze Świętego Jana Chrzciciela, z jego pokory i 
wiary. Jezus, który przyszedł do Jana po Chrzest, przychodzi rów-
nież do nas, by nas prowadzić i chronić przed grzechami. Słowa 
Świętego Jana: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przycho-
dzisz do mnie?” (Mt 3,14b) możemy sparafrazować i odnieść do 
siebie: To ja grzeszę, a ty mnie nadal kochasz? Jezu Chryste, mam 
zobowiązanie wobec Ciebie… 

Jezu Chryste, dopomóż nam postrzegać nasze życie poprzez 
Twój Chrzest i pojmować Twoją Miłość jako drogowskaz kierujący 
nas na drogę prowadzącą ku Tobie.                          Piotr Blachowski 

___________________________________________ 

Zgodzić się na Boży plan 
Jan zapowiadał przyjście Jezusa, ale sam też głęboko pragnął 

chrztu od Niego. Tymczasem Jezus zaskoczył Jana, prosząc, aby 
to on udzielił Mu chrztu jak wszystkim innym.  

My także możemy przeżywać podobne doświadczenie, kiedy w 
czasie modlitwy mówimy: „Panie, potrzebuję Twojego pocieszenia, 
umocnienia, uzdrowienia, przebaczenia, prowadzenia”, a Jezus 
mocą swojego Ducha prosi nas, aby pomimo naszej kruchości i 
słabości mógł przez nas pocieszać, umacniać, uzdrawiać, przeba-
czać, prowadzić.   

Jezu, jak bardzo mnie zadziwiasz, kiedy posyłasz mi osoby po-
trzebujące tego, o co ja proszę. 

 

10 Inspirujących myśli 
Prymasa Tysiąclecia 

1.Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z 
takich, które stoją plecami do Niego. 
2. Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla 
najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, 

aż… człowiek! 
3. Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij 
od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga. 
4. Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, pod-
czas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane. 
5. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 
6. Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do 
uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na 
mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani 
miłością. 
7. Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu - jest 
przegraną. 
8. Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej "czas to mi-
łość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa. 
9. Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała cze-
goś do powiedzenia. 
10. Od siebie trzeba wymagać najwięcej. 

___________________________________________ 
 

Modlitwa o Miłość Bożą 
Chryste, powiększ we mnie miłość, 
żebym się nauczył w głębi serca smakować, 
jak słodka to rzecz kochać, 
w miłości się rozpływać i zanurzać. 
Niech mnie miłość ogarnie, 
bym w zapale i zachwycie przeszedł 
sam siebie. 
Obym śpiewał pieśń miłości i wznosił się w górę za Tobą,  
mym Ukochanym. 
Niech dusza moja ustaje, wielbiąc Cię i weseląc się z miłości. 
Obym kochał więcej Ciebie, 
niż siebie, a siebie tylko dla 
Ciebie i wszystkich ludzi abym 
kochał w Tobie, jak to nakazuje 
prawo miłości, które jak światło promieniuje z Ciebie. 

Tomasz a Kempis O naśladowaniu Chrystusa, ks. III, r.5 
___________________________________________ 

Poświęcenie  modlitewników 
oraz konferencja dla rodziców 

W przyszłą niedzielę, 19 stycznia, podczas Mszy św. o godz. 
9:45 poświęcimy specjalne modlitewniki dla dzieci  się do I Komunii 
św., po Mszy św.  będzie konferencja dla rodziców. 

___________________________________________ 

Doroczna Wizyta  Duszpasterska  
w Rodzinach 

Okres Nowego Roku to także czas modlitwy wspól-
nie z kapłanem w naszych domach rodzinnych. 
Celem wizyty kapłana w rodzinie jest wspólna modli-
twa, umocnienie rodziny Bożym błogosławieństwem 
na Nowy Rok a także dzielenie się troskami, rado-

ściami i nadziejami, jakie przeżywa rodzina oraz nasza parafialna 
wspólnota. Osoby, które zamierzają przyjąć kapłana z wizytą dusz-
pasterską, prosimy wypełnienie zgłoszenia wraz z propozycją termi-
nu spotkania i przekazanie do Ks. Proboszcza. Zaproszenie 
do odwiedzin można także kierować drogą telefoniczną lub 
e-mailową. 
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Washington

CatholicMatch.com/WA

Contact Jon Becker 

to place an ad today! 

jbecker@4LPi.com or 

(800) 950-9952 x2536

206-783-4129 
425-455-1310

“The Plumber 
People Recommend”

40 Years of Integrity and Skill

206-783-1190    
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 
40 Years of Integrity & Skill

Family caregivers needed for online research study.  
Complete daily diaries. You will be paid for your time. 

Daily Reflections of Dementia Caregivers Study 
www.caregivingresearch.org/daily-reflections 

210-560-3075  

Do you live with a person with dementia? 

@CaregiverLab 

Pointer
Realty
Danuta Kieko
Designated Broker

danuta@pointer-realty.com

(206) 353-6790
2836 36th Ave W - Seattle, WA


