
 

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 

The Presentation of the Lord February 02, 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 02.01.20 
10:00AM - W intencji członków wspólnoty  
 oraz ich rodzin  
5:00PM ++Regina & Mieczysław Dudevich 
 

Sunday, 02.02.20    
8:00AM - 
9:45AM ++ Maria, Józef Gierczyk 
12:00PM - Dziękczynno - błagalna w 50 
rocznicę ślubu Elżbiety i Jerzego Las 
 

Tuesday, 02.04.20 
8:00 AM - ______________________   
 

Wednesday, 02.05.20 
7:30 PM + Michał   
 

Thursday, 02.06.20 
8:0 AM + ks. Józef Calik   
 

Friday, 02.07.20  
7:30 PM O wieczną szczęśliwość dla Jana oraz 
Boże błogosławieństwo dla Janiny w rocznicę ślubu 
 

Saturday 02.08.20 
10:00AM +Elena Solo 
5:00PM ++ Regina & Mechislav Dudevich 
 

Sunday, 02.09.20    
8:00AM ++ Grandparents of  Dudevich 
Family 
9:45AM ++ Maria, Józef Gierczyk 
12:00PM ++ Amelia, Michał Strutyńscy 

 

Lektors 
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 
 

Saturday 02.08.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 02.09.20 
8:00 AM Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM Jakub Bernacki / Natalia Bochniarz 
12:00 PM Andrzej Łapiński / Aldona Bażant 

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

Sunday 02.02.20 
9:45 AM Michał Franczyk 
 

Sunday 02.09.20 
9:45 AM Miłosz Góralczyk 

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

of February 02 
Sunday: Mal 3:1-4 

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

Monday: 2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13 

Mk 5:1-20 

Tuesday: 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30-19:3  

Mk 5:21-43 

Wednesday: 2 Sm 24:2, 9-17 / Mk 6:1-6 

Thursday: 1 Kgs 2:1-4, 10-12 / Mk 6:7-13 

Friday: Sir 47:2-11 / Mk 6:14-29 

Saturday:1 Kgs 3:4-13 / Mk 6:30-34 

Next Sunday: Is 58:7-10 /1 Cor 2:1-5  

"The favor of God  
was upon him" 

 Do you know the favor of the 
Lord? After Jesus' birth, Mary 
fulfills the Jewish right of puri-
fication after childbirth. Since 
she could not afford the custom-
ary offering of a lamb, she gives 
instead two pigeons as an offer-
ing of the poor. This rite, along 

with circumcision and the redemption of the first-born 
point to the fact that children are gifts from God. Jesus 
was born in an ordinary home where there were no 
luxuries. Like all godly parents, Mary and Joseph 
raised their son in the fear and wisdom of God. He, in 
turn, was obedient to them and grew in wisdom and 
grace. The Lord's favor is with those who listen to his 
word with trust and obedience. Do you know the joy of 
submission to God? And do you seek to pass on the 
faith and to help the young grow in wisdom and ma-
turity?  
 

The Holy Spirit reveals the presence of the Savior 
of the world 
What is the significance of Simeon's encounter with the 
baby Jesus and his mother in the temple? Simeon was 
a just and devout man who was very much in tune with 
the Holy Spirit. He believed that the Lord would return 
to his temple and renew his chosen people. The Holy 
Spirit also revealed to him that the Messiah and King of 
Israel would also bring salvation to the Gentile nations. 
When Joseph and Mary presented the baby Jesus in 
the temple, Simeon immediately recognized this hum-
ble child of Bethlehem as the fulfillment of all the mes-
sianic prophecies, hopes, and prayers. Inspired by the 
Holy Spirit he prophesied that Jesus was to be "a re-
vealing light to the Gentiles". The Holy Spirit reveals the 
presence of the Lord to those who are receptive and 
eager to receive him.  Do you recognize the indwelling 
presence of the Lord with you?  
 

The 'new temple' of God's presence in the world 
Jesus is the new temple. In the Old Testament God 
manifested his presence in the "pillar of cloud" by day 
and the "pillar of fire" by night as he led them through 
the wilderness. God's glory visibly came to dwell over 
the ark and the tabernacle. When the first temple was 
built in Jerusalem God's glory came to rest there. After 
the first temple was destroyed, Ezekiel saw God's glory 
leave it. But God promised one day to fill it with even 
greater glory. That promise is fulfilled when the "King 
of Glory" himself comes to his temple.  Through Jesus' 
coming in the flesh and through his saving death, res-
urrection, and ascension we are made living temples of 
his Holy Spirit. Ask the Lord to renew your faith in the 
indwelling presence of his Spirit within you. And give 
him thanks and praise for coming to make his home 
with you.  
 

Mary receives both a crown of joy  
and a cross of sorrow 
 Simeon blessed Mary and Joseph and he prophe-
sied to Mary about the destiny of this child and the 
suffering she would undergo for his sake. There is a 

certain paradox for those blessed by the Lord.  Mary 
was given the blessedness of being the mother of the 
Son of God. That blessedness also would become a 
sword which pierced her heart as her Son died upon 
the cross. She received both a crown of joy and a 
cross of sorrow. But her joy was not diminished by her 
sorrow because it was fueled by her faith, hope, and 
trust in God and his promises. Jesus promised his 
disciples that "no one will take your joy from you". The 
Lord gives us a supernatural joy which enables us to 
bear any sorrow or pain and which neither life nor 
death can take way.  Do you know the peace and joy of 
a life surrendered to God with faith and trust?  
 

The Holy Spirit renews our hope in the promise of God 
 Simeon was not alone in recognizing the Lord's 
presence in the temple. Anna, too, was filled with the 
Holy Spirit. She was found daily in the temple, attend-
ing to the Lord in prayer and speaking prophetically to 
others about God's promise to send a redeemer. Su-
pernatural hope grows with prayer and age! Anna was 
pre-eminently a woman of great hope and expectation 
that God would fulfill all his promises. She is a model 
of godliness to all believers as we advance in age.   
 Advancing age and the disappointments of life can 
easily make us cynical and hopeless if we do not have 
our hope rightly placed. Anna's hope in God and his 
promises grew with age. She never ceased to worship 
God in faith and to pray with hope. Her hope and faith 
in God's promises fueled her indomitable zeal and 
fervor in prayer and service of God's people.  
 

Our hope is anchored in God's everlasting  
kingdom of righteousness, peace, and joy 
 What do you hope for? The hope which God plac-
es in our heart is the desire for the kingdom of heaven 
and everlasting life and happiness with our heavenly 
Father. The Lord Jesus has won for us a kingdom of 
righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. The 
Holy Spirit gives hope to all who place their trust in the 
promises of God. God never fails because his promises 
are true and he is faithful. The hope which God places 
within us through the gift of the Spirit enables us to 
persevere with confident trust in God even in the face 
of trails, setbacks, and challenges that may come our 
way.  
 Is there anything holding you back from giving 
God your unqualified trust and submission to his will 
for your life? Allow the Lord Jesus to flood your heart 
with his peace, joy, and love. And offer to God every-
thing you have and desire -  your life, family, friends, 
health, honor, wealth, and future. If you seek his king-
dom first he will give you everything you need to 
know, love, and serve him now and enjoy him forever. 
"Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never 
cease to place all my trust in you. Fill me with the joy 
and strength of the Holy Spirit that I may boldly point 
others to your saving presence and words of eternal 
life." 
 Don Schwager  

————————————— 
  TAX STATEMENTS  

 If you wish to receive a statement of your 2019 contri-
bution 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 
  

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  February 02, 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. 



Tajemnice radości i niepokoju 
 

 Drogi wiary prowadzące od tajemnicy 
Zwiastowania przez Betlejem do Jerozolimy 
– aby uznać w Jezusie zrodzonym z Maryi 
Dziewicy obiecanego Mesjasza – nigdy nie 
były łatwe i proste. Naród Izraela, który przy-
gotowywał się przez wieki na przyjście Me-
sjasza i który posiadał proroków, kapłanów, 
księgi święte i Świątynię Pańską, nie rozpo-
znał „czasu nawiedzenia Bożego”. Jest to 

jedna z tajemnic wiary, ale i zarazem wielka przestroga dla nas, 
którzy wierzymy, że „gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego zrodzonego z niewiasty”. 
 Cieszymy się tą prawdą, ale jednocześnie uznajemy to za pa-
radoks wiary, że wspaniałość i potęga przyjścia Mesjasza Bożego 
nie okazała się w triumfalnym i groźnym pochodzie Stwórcy i 
Władcy wszechświata, lecz w zwyczajności i słabości Dziecka, 
które narodziło się w betlejemskiej stajni. Tym, którzy Je przyjęli i 
przyjmują z wiarą, to Dziecię daje moc i godność dzieci Bożych. 
Albowiem wszechmoc Boga objawia się nie poprzez przemoc i 
siłę, które zniszczyłyby wolność wyboru, lecz jako DARY ŁASKI, 
PRAWDY I MIŁOŚCI. Dowodem tej rzeczywistości wiary jest po-
stawa Maryi, która jest posłuszna woli Ojca: „Oto Ja, służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” i która za 
„sprawą Ducha Świętego pocznie i porodzi Syna, któremu nada 
imię Jezus”; która na własnych rękach „przyniesie Dziecię do Jero-
zolimy, aby Je przedstawić Panu”. Dzielimy Jej radość, ale i zara-
zem niepokój Jej macierzyńskiego serca, kiedy na Jej rękach 
„wszedł” do świątyni Syn Boży i Syn Człowieczy, Arcykapłan prze-
znaczony na przyszłą ofiarę z samego siebie dla przebłagania za 
grzechy ludzi. Dlatego Jej duszę i serce miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu. Poprzez Jej serce, ciało i krew Syn 
Boży stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Stał się w 
pełni solidarny z nami. Autor Listu do Hebrajczyków wprost po 
mistrzowsku ujmie tę prawdę w słowach: Upodobnił się pod każ-
dym względem do braci, aby stać się miłosiernym i wiecznym Ar-
cykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W 
czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany w tym może 
przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. 
 W Jezusie Chrystusie doświadczamy więc nowego objawienia 
się Boga jako MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ, a nie jakiejś dalekiej czy 
wyniosłej Idei, której nie można dosięgnąć czy jej „dotknąć”... W 
Nim, Bóg Ojciec ukazuje nam drogę i światło do życia w prawdzie i 
miłości. Gdy się Go nie uzna i zlekceważy Jego znak – nie tylko 
poprzez sprzeciw, ale aż do postawy negacji Boga – wówczas nie 
ma żadnego światła nadziei dla człowieka i otaczającego go świa-
ta. W książce ks. kard. J. Ratzingera «Służyć prawdzie» odnajdu-
jemy bardzo ważne słowa: „Dzisiaj nawet sztuka została 
‘wprzęgnięta w służbę’, która demaskuje człowieka w jego odraża-
jącym brudzie. Bez odniesień do Boga – wielu poświęca swój ge-
niusz na odsłonięcie prawdy, nie po to, aby ukazać jej blask,... 
tylko, aby pokazać, że prawda jest brudna, że brud jest prawdą. 
Wówczas spotkanie z prawdą już nie uszlachetnia, nie podnosi, 
lecz poniża... W tym tkwi, zaiste, tragiczna prawda ‘takiej’ propozy-
cji świata”. 
 Tajemnice Syna Bożego, od Betlejem przez Golgotę, Zmar-
twychwstanie aż po drugie Przyjście w chwale – są wyrazem nie-
wyczerpalnej Miłości Miłosiernej. Trwamy w niej, trwamy w Bogu 
ceną Krwi i Śmierci Jezusa. Nasze współuczestnictwo w tych ta-
jemnicach radości i bólu powinno stać się najsilniejszym motywem 
i mocą, aby te prawdy Ewangelii przekazywać i głosić innym, aby i 
oni rozradowali się światłem Chrystusa, które wzeszło dla wszyst-
kich. Sięgnijmy w zakończeniu naszego rozważania do słów ks. 
Jana Twardowskiego: „Każda miłość jest bolesna i radosna. Z 
miłością jest tak, jakby padał drobniutki deszcz. Idziesz w tym 
deszczu i nie wiesz, że pada, ale czujesz nagle, że serce ci prze-
mokło do głębi. Bóg daje czasem radość miłości w naszym sercu, 
ale potem często kończy się ona bólem. Radość i ból idą w parze 
w każdym dniu naszego życia, w każdym odruchu naszego ser-
ca...”. 

Bp. Wacław Depo  

Prymas Niezłomny  
tak było z kard. Stefanem Wyszyńskim  

 

Stefan porucznik Wyszyński 
Wojenne lata Prymasa Tysiąclecia 

 

 Młodziutkiej łączniczce AK ciemnieje w oczach. 
Upada. Przed chwilą zranili ją Niemcy, ale wyrwała się spod 
ich obstrzału. Teraz jednak piach leśnej ścieżki ciemnieje od 
jej krwi. — To koniec... — myśli.  
 

 Nagle, choć dziwnie to wygląda, zza drzew wybiega naj-
prawdziwszy ksiądz w komży. Ma na oko ze czterdzieści lat, 
jasne włosy, pieprzyk na lewym policzku. Nazywa się Stefan 
Wyszyński. W przyszłości zostanie kardynałem. Dzisiaj, w koń-
cu lata 1944 roku, jest jeszcze zwykłym księdzem. Ze stuły uci-
skowa opaska Na tę dziewczynę w kałuży krwi ksiądz Wyszyń-
ski natknął się przypadkiem. Zrywa z szyi swoją stułę i mocno 
zaciska ją na nodze łączniczki, nad raną. Krew przestaje try-
skać. Bierze ranną „na barana”.  
 Ksiądz Stefan jest chorowity, ma zaleczoną gruźlicę. Każdy 
krok z półprzytomną łączniczką na plecach to męka. Nad zie-
mią kołysze się końcówka zbryzganej purpurowo stuły. Po 
dwóch kilometrach między drzewami widać wreszcie powstań-
czy szpital w Laskach pod walczącą Warszawą. Dziewczyna 
jest uratowana. Może to i inne wojenne zdarzenia są przygoto-
waniem do dźwigania jeszcze większego ciężaru?  
 Księże Stefanie, za cztery lata zostaniesz prymasem! Przed 
Tobą najczarniejszy dla Kościoła czas w dziejach Polski! Ręka-
wiczki ratują przed obiciem Przed wojną ks. Wyszyński bardzo 
krytycznie pisał o nazizmie. Dlatego w 1939 roku, po wkrocze-
niu Niemców, biskup kazał mu uciekać z Włocławka. Ksiądz 
Wyszyński posłuchał bardzo niechętnie. Szybko zresztą zawró-
cił z drogi, bo zapomniał jakiejś książki. Przed włocławskim 
dworcem spotkał znajomych. — Uciekaj! Już cię szukają, zde-
molowali ci mieszkanie! — ostrzegli. Ksiądz wsiadł więc z po-
wrotem do pociągu i wyjechał. W ręce Niemców wpadł przypad-
kiem, w Zakopanem w 1941 roku. — Wy-szyn-ski... — przelite-
rował przesłuchujący go gestapowiec. Nazwisko nic mu nie 
mówiło. — Wypuścić! — zdecydował. Gestapowcy ustawili się 
jednak przed drzwiami w szpaler i bili wychodzących Polaków. 
— Prymas mówił, że trochę bał się przejścia między nimi — 
opowiada Maria Okońska, długoletnia współpracowniczka Kar-
dynała i założycielka Instytutu Prymasowskiego. — Zatrzymał 
się na ganku. Opowiadał nam, że chciał zyskać na czasie, więc 
zaczął wkładać rękawiczki: z dystynkcją, od niechcenia, palec 
po palcu. Jakby nie zwracając na gestapowców najmniejszej 
uwagi. Kiedy w końcu wyprostowany zstąpił ze schodków i 
wkroczył w szpaler, gestapowcy, zamiast bić, zasalutowali. Za-
imponował im!  
 Znajomi Prymasa twierdzą, że emanowało z niego jakieś 
dostojeństwo. — Może dlatego gestapowcy nie śmieli go ude-
rzyć? — pytam panią Marię. — Też tak sądzę. Ale on się na 
dostojeństwo nie silił. Po prostu taki był, łączył dostojeństwo z 
prostotą — mówi. Jej koleżanka z Instytutu, pani Basia, ma do-
datkową obserwację: — Jego dostojeństwo nie wynikało z wy-
sokiego mniemania o sobie. Miał świadomość, że w każdej sy-
tuacji jest z nim Pan Bóg — dodaje.  
 Ksiądz Wyszyński został kapelanem niewidomych dzieci w 
Kozłówce pod Zamościem, a potem w niedalekim Żułowie.  
Przemysław Kucharczak  

———————————————————- 

———————————————————- 
Rozliczenia Finansowe 

 Osoby, które chciałyby otrzymać zaświadczenia o ofiarach 
złożonych na potrzeby parafii w 2019 roku proszone są o kontakt 

telefoniczny lub e-mailowy z kancelarią.  

02 lutego, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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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

POLONEZ
AUTOMOTIVE 

22201 Marine View Dr. South 

Unit D 

Des Moines, WA 98198 

(206) 824-3024 


