
 

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 

3rd Sunday of Ordinary Time January 26, 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 01.25.20 
10:00AM - ______________________  
5:00PM - ______________________ 
Sunday, 01.26.20    
8:00AM + Geoft O’Donoghue 
9:45AM ++ Lucyna, Kazimierz Wnukowscy 
12:00PM ++ Maria, Tadeusz, Józef 
Tuesday, 01,28.20 
8:00 AM - ______________________   
Wednesday, 01.29.20 
7:30 PM - ______________________   
Thursday, 01.30.20 
8:0 AM - ______________________   
Friday, 01.31.20  
7:30 PM + Jan Błaszczyk     
Saturday 02.01.20 
10:00AM - W intencji członków Żywego 
Różańca oraz ich rodzin 
5:00PM - ______________________ 
Sunday, 02.02.20    
8:00AM + Hedwig Galant 
9:45AM ++ Maria, Józef Gierczyk 
12:00PM Dziękczynno błagalna  
w 50 rocznicę ślubu Elżbiety i Jerzego Las 

Lektors 
Saturday 01.25.20 
5:00 PM    Sharon Beale 
Sunday 01.26.20 
8:00 AM Paula Guinasso 
9:45 AM Irena Kordula / Justyna Świerz 
12:00 PM Andrzej Łapiński / Alicja Sowińska 
Saturday 02.01.20 
5:00 PM    Tom Beale 
Sunday 02.02.20 
8:00 AM Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM Agnieszka Góralczyk  
Monika Posłuszny 
12:00 PM Izabela Łapiński / Adam Nawrot 

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

Sunday 01.26.20 
9:45 AM Marian Olech 
Sunday 02.02.20 
9:45 AM Michał Franczyk 

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

of January 26 
Sunday: Is 8:23—9:3 / 1 Cor 1:10-13,17 Mt 

4:12-23  

Monday: 2 Sm 5:1-7, 10 / Mk 3:22-30 

Tuesday:2 Sm 6:12b-15, 17-19 

Mk 3:31-35 

Wednesday: 2 Sm 7:4-17/ Mk 4:1-20 

Thursday: 2 Sm 7:18-19, 24-29  

Mk 4:21-25 

Friday: 2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17 

Mk 4:26-34 

Saturday:2 Sm 12:1-7a, 10-17 

Mk 4:35-41 

Next Sunday: Mal 3:1-4 

Heb 2:14-18/Lk 2:22-40 or 2:22-32 

FROM DARKNESS AND DEATH  
TO LIGHT AND LIFE 

Do you know the joy and freedom of 
the good news of the kingdom of God? 
John the Baptist's enemies had sought 
to silence him, but the good news of 

God's kingdom of salvation cannot be silenced. As 
soon as John had finished his testimony Jesus 
began his in Galilee. Galilee was at the crossroads 
of the world and much traffic passed through this 
little region. It had been assigned to the tribes of 
Asher, Naptali and Zebulum when the Israelites first 
came into the land. For a long time it had been 
under Gentile occupation.  
Jesus brings the light and truth of salvation  
to the world 
 The prophet Isaiah foretold that the good news 
of salvation would reach Jews and Gentiles in the 
"land beyond the Jordan, Galilee of the nations". 
Jesus begins the proclamation of the Gospel here 
to fulfill the word of God. The Old Testament proph-
ets spoke of God’s promise to send a Redeemer 
who would establish God's rule. That time is now 
fulfilled in Jesus who brings the light and truth of 
the Gospel to the world.  
The "good news" brings peace, hope, truth, prom-
ise, immortality, and salvation 
 Jesus takes up John's message of repentance 
and calls his hearers to believe in the good news he 
has come to deliver. What is the good news which 
Jesus brings? It is the good news of peace - the 
Lord comes to reconcile and restore us to friend-
ship with God. The good news of  hope - the Lord 
comes to dwell with us and to give us a home with 
him in his heavenly kingdom. The good news 
of  truth - the Lord Jesus sets us free from the lies 
and deception of Satan and opens our mind to un-
derstand the truth and revelation of God's word. 
The good news of promise - Jesus fulfills the prom-
ise of God to reward those who seek him with the 
treasure of heaven. The good news of immortality - 
Jesus overcomes sin and death for us in order to 
raise our lowly bodies to be like his glorious body 
which will never die again. And the good news of 
salvation - the Lord Jesus delivers us from every 
fear, every sin, and every obstacle that would keep 
us from entering his everlasting kingdom of right-
eousness, peace, and joy.   
 The Gospel is the power and the wisdom of 
God - both power to change and transform our 
lives and wisdom to show us how to live as sons 
and daughters of our Father in heaven. Through the 
gift of the Holy Spirit the Lord makes it possible for 
us to receive his word with faith and to act upon it 
with trust and obedience.  
The Gospel demands a response of faith and obedi-
ence to God's gift of salvation 
 In announcing the good news, Jesus makes 

two demands: repent and believe! Repentance re-
quires a change of course - a turning away from sin 
and disobedience and a turning towards the Lord 
with faith and submission to his word of truth and 
righteousness (right living according to God's truth 
and moral goodness). The Holy Spirit gives us a 
repentant heart, a true sorrow and hatred for sin 
and its bad consequences, and a firm resolution to 
avoid whatever would lead us into sin. The Holy 
Spirit gives us grace to see our sin for what it is - 
rebellion and a rejection of the love of God. God's 
grace helps us to turn away from all that would 
keep us from his love.  
We believe, hope, and love Him because He loved 
us first and drew us to Himself 
 Faith or belief is an entirely free gift which God 
makes to us. Believing is only possible by grace 
and the help of the Holy Spirit who moves the heart 
and converts it to God. The Holy Spirit opens the 
eyes of the mind and makes it possible for us to 
accept and to grow in our understanding of the 
truth. Through the gift of the Holy Spirit we can 
know God personally and the truth he reveals to us 
through his only begotten Son, the Lord Jesus 
Christ. To believe that Jesus is Lord and Savior is 
to accept God's revelation of his Son as the eternal 
Word of God and the Redeemer who delivers us 
from the tyranny of sin, Satan, and death. Out of his 
great love for us God the Father made the supreme 
sacrifice of his Son on the cross to atone for our 
sins and to bring us back to himself.  
 Do you want to grow in the knowledge of God's 
love and truth? Ask the Holy Spirit to renew in you 
the gift of faith, the love of wisdom, and the heart 
of a disciple who desires to follow the Lord Jesus 
and his will for your life.   
"Lord Jesus, your ways are life and light!  Let your 
word penetrate my heart and transform my mind 
that I may see your power and glory. Help me to 
choose your ways and to do what is pleasing to 
you."  
 Don Schwager  

————————————— 
Northwest Catholic Collection. 

 This weekend we will find envelopes in the 
pews for the Northwest Catholic Collection. North-
west Catholic is a local initiative of the New Evange-
lization. Its mission is to teach, inspire, and form 
Catholic Christian disciples. A portion of the funds 
also supports the U.S. bishops' Catholic Communi-
cations Campaign and subscriptions for those who 
otherwise would not receive the magazine. Please 
be generous. 

————————————— 
TAX STATEMENTS  

 If you wish to receive a statement of your 2019 
contribution for tax purposes, please contact our 
Parish Office.  

 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 
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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. 



Żyć w świetle   

 Pewna nastolatka wyznaje: „Nie potę-
piam mojego ojca wysiadującego codziennie 
przy pełnym jasnym. Widzę, że on też się 
męczy, szuka sensu w swoim życiu, też pra-
gnie miłości. Ale jest słaby. Uległ nałogowi 

niszczącemu go powoli i bezlitośnie, uległ ciemności. 
 Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielkie światło. To przy-
był Jezus, który głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie cho-
roby. Ciemność, mrok – to rzeczywistość lęku, niepokoju, niebez-
pieczeństw. Mroczny chaos ma jeden cel – zniszczyć Boża moc, 
ośmieszyć, zgasić Boże światło. Dlatego boimy się mroku. Współ-
czesny „naród kroczący w ciemnościach” stanowią ludzie pozba-
wieni nadziei. Jest to związane z utratą pamięci i dziedzictwa 
chrześcijańskiego, któremu towarzyszy niewiara i obojętność reli-
gijna. Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania 
z codziennym doświadczeniem; wzrasta trudność przeżywania 
osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturo-
wym, bo stanowi to coś niemodnego. W wielu dziedzinach publicz-
nych łatwiej jest deklarować się jako sceptyk, wątpiący niż jako 
wierzący. 
 Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju 
lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i nie-
pewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Niepoko-
jącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca 
wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów i owoców tej 
egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby 
urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia kon-
sekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów 
życiowych – jeśli nie wprost rezygnacja – również w małżeństwie. 
Jesteśmy świadkami rozpowszechnionego poczucia osamotnienia, 
izolacji od drugiego człowieka, znieczulicy na ludzką krzywdę i 
biedę czy kryzysów rodzinnych. Narasta obojętność etyczna oraz 
gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje, spychanie 
najsłabszych na margines. Dostrzega się coraz mniej przejawów 
solidarności międzyludzkiej, co powoduje, że ludzie czują się bar-
dziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozbawieni uczu-
ciowego oparcia. 
 Ważną przyczyną gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzuce-
nia wizji człowieka bez Chrystusa. A Jezusowe wezwanie do na-
wrócenia stanowi serce religii. Owocem nawrócenia dokonującego 
się pod wpływem Ewangelii jest świętość tych, którzy z prostotą i 
w codziennym życiu dali świadectwo swej wierności Chrystusowi 
w ukryciu życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. 
 Jezus uczy nas kroczenia w świetle. Uczy nas, jak rozpraszać 
duchowe mroki światłem Eucharystii. Według Ewangelii tam, gdzie 
pojawia się wiara chrześcijańska, tam pojawia się światło. Przed 
stu laty jeden z ponurych proroków filozoficznego nihilizmu zwia-
stującego rychły kres chrześcijaństwa głosił: „nigdy nie uwierzę 
chrześcijanom, jeśli ich twarze będą tak ponure”. Mówił: 
„Chrześcijanie! Wasze własne oblicza was zdradzają!” Jeśli wzywa 
się nas dziś do przeżywania światła i radości, to właśnie dlatego, 
by nasze oblicza mówiły coś zupełnie innego, niż to, o czym mówił 
ów filozof. By mówiły całemu światu: Jezus żyje! 
ks. Leszek Smoliński 

———————————————————- 

Prymas Niezłomny  
tak było z kard. Stefanem Wyszyńskim  

Dokończenie artykułu z poprzedniego biuletynu) 

23 września 1953 r. Sekretariat BP KC PZPR, na wniosek 
Bolesława Bieruta, zadecydował o aresztowaniu Prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.  

 Przez następne dwa lata (do końca października 1955 r.) Pry-
mas pozostawał odcięty od świata zewnętrznego. Przetrzymywano 
go początkowo w Rywałdzie (od 26 IX do 12 X 1953 r.), w klaszto-
rze Ojców Kapucynów. Zakonnikom wmawiano, że przebywa tam 
wysokiej rangi oficer. Po kilku tygodniach kard. Wyszyńskiego 
przewieziono do Stoczka Warmińskiego, gdzie ciężko chorował.  
 W październiku 1954 r. schorowany Prymas został przewiezio-
ny na południe Polski, do Prudnika Śląskiego. Od 29 X 1955 r. 
przebywał w Komańczy, w klasztorze Sióstr Nazaretanek, rzeko-

mo na prośbę Episkopatu Polski, co miało sugerować współdziała-
nie biskupów z rządzącymi w sprawie podejmowania decyzji o 
uwięzieniu Prymasa. W rzeczywistości jeszcze przed podjęciem 
przez rząd PRL decyzji o zmianie miejsca pobytu Kardynała wyso-
cy funkcjonariusze organów bezpieczeństwa naciskali na niego, by 
złożył wniosek o zmianę warunków pobytu. Prymas odmówił. W 
Komańczy Kardynał mógł spotkać się z najbliższymi. W 1956 r. 
odwiedzili go członkowie najbliższej rodziny (m.in. ojciec Stani-
sław, brat Tadeusz i siostrzenica), panie z „Ósemki” (w tym Maria 
Okońska), a także bp Choromański i bp Klepacz.  
 Zarówno przed aresztowaniem, jak i przez cały okres interno-
wania Prymas był inwigilowany, w swej rezydencji przy ul. Miodo-
wej 17, m.in. przez kierowcę oraz znanego działacza katolickiego, 
a także za pomocą podsłuchu - być może zainstalowanego w figu-
rze Matki Boskiej, znajdującej się w ogrodach rezydencji. W okre-
sie internowania był śledzony przez kilkadziesiąt osób. W jego celi 
w Stoczku komendant zainstalował podsłuch, inwigilacja sięgała 
zatem najintymniejszych chwil życia Prymasa. Notowano każde 
słowo „podopiecznego”, o czym świadczą codzienne meldunki 
przesyłane przez komendanta „Obiektu 123” ppłk. B. Borucińskie-
go (lub jego zastępców, np. K. Banasia) początkowo do dyrektora 
Departamentu XI MBP, płk. Kazimierza Więckowskiego, oficera 
sowieckiego pochodzenia białoruskiego, a następnie mjr. Stanisła-
wa Morawskiego, wicedyrektora Departamentu VI Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Publicznego. Meldunek zawierał informacje zdo-
byte drogą operacyjną; w pierwszym rzędzie z podsłuchu, a także 
z lektury dziennych raportów źródła „Ptaszyńska” (s. Maria Gra-
czyk) i źródła „Krystyna” (ks. Stanisław Skorodecki) - konfrontowa-
nych ze sobą. Komendantura miała także źródła informacji na ze-
wnątrz „obiektu”. Pilnowano, by wiadomości o Prymasie nie prze-
dostawały się do opinii publicznej. Z tego samego powodu inwigi-
lowano strażników, a zbyt „rozmownych” odsyłano do domu. Wię-
zień - zwany przez komendanta „podopiecznym” - został osaczo-
ny.  
 W Stoczku i w Prudniku dręczono Prymasa psychicznie. Skła-
dano mu nieoczekiwanie obietnice, których nie dotrzymywano 
wtedy, gdy nadzieje więźnia zostały dostatecznie rozbudzone. 
Miało to upokorzyć proszącego. Uzależniano pozwolenie na kore-
spondowanie z władzami od złożenia samokrytyki przez 
„podopiecznego”. Nie doręczano mu listów od najbliższych 
(szczególnie w okresie choroby ojca) lub dawano do zrozumienia, 
że jego listy do ojca nie są dostarczane (w rzeczywistości wybrane 
przez władze fragmenty były odczytywane adresatowi). Prymas 
bronił się przed zniewoleniem: przez modlitwę, czytanie, pracę 
codzienną i rozmowy z towarzyszami niedoli.  
 Decyzja o zwolnieniu Prymasa z Komańczy zapadła na posie-
dzeniu BP KC PZPR 23 X 1956 r., a zatem trzy dni po objęciu 
władzy przez Gomułkę. Została ona podjęta pod presją społecz-
nych oczekiwań, a zatem podyktowana była rachunkiem politycz-
nym, a nie racją ideową.  
(Prof. Jan Żaryn)  

———————————————————- 
 

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 
Matki Bożej Gromnicznej 

 W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Ofiaro-
wania Pańskiego (w naszej polskiej tradycji Matki Bożej Gromnicz-
nej). Zachęcam do przyniesienia świec – gromnic- które poświeci-
my podczas mszy świętych.  
 Podczas Mszy św. o 9:45 dzieci przygotowujące się do I Ko-
munii św. otrzymają okolicznościowe świece. 

———————————————————- 
Northwest Catholic Collection 

Dzisiaj zostanie przeprowadzona dodatkowa kolektę przezna-
czona na wsparcie katolickiego czasopisma Northwest Catholic. 
Jest jedyne katolickie czasopismo, którego misją jest Nowa Ewan-

gelizacja poprzez inspirację aktywności i kultury chrześcijańskiej. 

 —————————————————— 
Rozliczenia Finansowe 

 Osoby, które chciałyby otrzymać zaświadczenia o ofiarach 
złożonych na potrzeby parafii w 2019 r. proszę kontakt z kancela-
rią parafialną. 
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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


