
 

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 

1st Sunday of Lent 

I Niedziela Wielkiego Postu 
March 01, 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 02.29.20 
10:00AM - __________________ 
 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 03.01.20    
8:00AM - For Parishioners 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo  
dla Zuzi, Dominika i Natalii 
 

12:00PM - Dziękczynna w intencji  
parafian 

 

Tuesday, 03.03.20 
8:00 AM  -********************************* 
 

Wednesday, 03.04.20 
7:30 PM + Michał 
 

Thursday, 03.05.20 
8:0 AM ++ Mike & Regina 

 

Friday, 03.06.20  
7:30 PM  - O Boże błogosławieństwo  
i zdrowie dla Marii Kilarskiej 
 

Saturday 03.07.20 
10:00AM - __________________ 
 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 03.08.20    
8:00AM - For Parishioners 
 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM + Franciszek 

Lektors 
Saturday 02.29.20 
5:00 PM    Sharon Beale 
 

Sunday 03.01.20 
8:00 AM Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM Monika Posłuszny/Jakub Bernacki 
12:00 PM Andrzej Łapiński / Alicja Sowiński 
 

Saturday 03.07.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 03.08.20 
8:00 AM Gabrielle Patti 
9:45 AM   Grupa Katechetyczna 

12:00 PM Izabela Łapiński / Adam Nawrot 

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

Sunday 03.01.20 
9:45 AM Michał Franczyk 
 

Sunday 03.018..20 
9:45 AM Marian Olech 

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

of March 01 
 

Sunday:  Gn 2:7-9; 3:1-7 / Rom 5:12-19 
Mt 4:1-11 
 

Monday:  Lv 19:1-2, 11-18 / Mt 25:31-46 
 

Tuesday:  Is 55:10-11 / Mt 6:7-15 
 

Wednesday: Jon 3:1-10 / Lk 11:29-32 
 

Thursday:  Est C:12, 14-16, 23-25 / Mt 7:7-12 
 

Friday:  Ez 18:21-28 / Mt 5:20-26 
 

Saturday:  Dt 26:16-19 / Mt 5:43-48 
 

Next Sunday: Gn 12:1-4a / 2 Tm 1:8b-10 
Mt 17:1-9 
 

Jesus fasts for forty days  
and is tempted by the devil 

 

Inspiration of the Holy Spirit 
From the Sacred Heart of Jesus  

I am the Eternal Word, the Son of 
God. In my spiritual nature I am pure 

Spirit. I am also the Son of Mary, conceived by 
the power of the Holy Spirit in the womb of my 
Virgin Mother, therefore I have shared human 
nature and for the sake of your salvation I be-
came a man.  

As a man I shared all the weaknesses 
and temptations of human beings. After my bap-
tism, I was filled with the Holy Spirit and decided 
to prepare myself for the work I was going to do. 
I went to the desert to fast and to pray for my 
mission. Right at the end when I was at my 
weakest human point the devil appeared to me 
trying to seduce me with his temptations.  

I represented the whole human race in 
my spiritual struggle with the powerful enemy of 
souls so that you all would learn a lesson and 
always draw your wisdom and strength from me. 
The three enemies of the soul are the flesh, the 
world and the devil. He tempted me as he 
tempts everyone but I overcame his temptations. 
You can also overcome the same way I did.  

To the weakness of the flesh, the devil 
tempted me with bread in order to interrupt my 
self-denial, my reply to him was “Human beings 
live not on bread alone, but on every word that 
comes from the mouth of God.” I have taught 
you everything you need to know, my word will 
be your wisdom and your strength. Deny your-
selves and you will have total self-control against 
temptation.  

The devil tempted me to worship him in 
exchange for power, glory and riches, I said to 
Him “You must do homage to the Lord, Him 
alone must you serve” The first commandment 
calls to worship God with all your heart, mind, 
soul and strength, but many people neglect God 
and worship the false gods of the world, there-
fore becoming victims of the devil.  

The devil tempted me to throw myself 
from a pinnacle of the temple, to which, I replied, 
“You shall not tempt the Lord your God”. Every 
time you sin, you are doing just that. You are 
forgetting the damage you are doing to your 
soul, you are putting the Lord to the test. There-
fore don’t put me to the test, avoid sin, do what 
is good and you will conquer temptations when 
they come.  

Joseph of Jesus and Mary 

Life can easily spin us out of control. While 
there are so many wonderful opportunities before us, 
we can also get easily distracted and exhausted. There 
is always something to do, respond to, or check. The 
clutter of our lives can take us off course, and the best 
remedy for getting back on track is the experience of 
the desert. Here we can face our demons square on, 
resist them, and get back on course. We desperately 
need the season of Lent. This simple time of year 
forces us into greater awareness and grounds us in 
what is good and true. 

What weighs you down and keeps you 
trapped? Maybe you are trying to do too much and 
please too many people. It could be that your fragile 
self-image is always pushing you to prove yourself 
and find success. Anxiety and worry, ultimately due to 
a lack of faith, can quickly tempt you with despair. It 
could be that you are listening to too many voices and 
allowing all of the negativity that is present erode the 
genuine goodness in your heart and in all of God’s 
creation. Or maybe you struggle too much with fear. 
Perhaps so much so that you are far too preoccupied 
with your own agenda and goals and left with little 
psychological or spiritual room to consider and re-
spond to the plight of your neighbor. Do anger, bitter-
ness, stubbornness, and hatred have homes in your 
heart? How about greed, gluttony, pride, apathy, or 
lust? 
 For many, their passions and what can be found 
on the internet are their downfall, and they are robbed 
of their inner life and freedom. What is it, specifically, 
that tempts you away from a childlike trust in God? 
Define this and use the next few weeks to allow God to 
chart you a course away from them. Silence, being 
alone, grace, honesty, struggle, tears, and dryness are 
all found in the desert. You will also find God and your 
true self in this holy place. Ready to go? 

------------------------------------ 
 S ta t i ons  Of  The  C ross  

Friday  3:00 PM - English  7:00 PM - Polish   

---------------------------------------------------------------------------- 

  Our Lenten Project 

Our goal:  We help children living in an orphanage in Kato-
wice, Poland. We want to help educate the youth and pa-
rishioners about the poverty and devastation that plagues 
these orphans. 
      If you would like to join us in this effort, please: Take a 
paper cup from the back of the church, and place it in your 
cars or homes during your Lenten journey. Consider put-
ting your spare change into the cup every day. As the cups 
get full, we ask you to bring them back with coins and put 
them into the house located in the back of the church. If 
someone wants to write a check please write it to the Par-
ish with a clear note „orphanage 

 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  March 01, 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. 



  W świecie pokus 
 

Żaden człowiek nie jest wolny od 
pokus, nawet Jezus Chrystus. W 
pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 
Jezus wychodzi na pustynię, gdzie 
zostaje kuszony przez diabła. Potrój-
ne kuszenie Jezusa na pustyni 
ostrzega nas przed pokusami, a jed-

nocześnie pokazuje, jak bardzo niebezpieczne jest uleganie złu. 
 Człowiek każdego wieku, czasu, nieustannie narażony jest na 
pokusy. Pokusa jest to zachęta do zła, która pochodzi od we-
wnątrz albo z zewnątrz. Św. Augustyn wyróżnia tu trzy etapy: pod-
sunięcie pokusy, upodobanie i dozwolenie. Dochodzi do tego, gdy 
z pełną świadomością wybieramy zło. Istnieją pokusy natrętne, 
wciąż wracające, pokusy gwałtowne i ukryte. W przypadku pokusy 
ukrytej człowiek nie zauważa, że jest kuszony. Istnieją też pokusy 
zwodnicze, gdy zło jest nam podsuwane w charakterze dobra. 
Źródła ich należy upatrywać w istniejącej w nas pożądliwości ciała, 
w działaniu szatana oraz w naszych relacjach ze światem, z ludź-
mi. 
 Nasze życie wypełnione jest różnymi „atrakcjami”, z których 
chętnie korzystamy dla własnych przyjemności. Oferują one zado-
wolenie, satysfakcję i szczęście, zastępując szarą, smutną rzeczy-
wistość. Współczesne przynęty pojawiają się zawsze w odpowied-
nim czasie. Subtelnie wykorzystują nasze dobre chęci i głębokie 
pragnienia. Dyskretnie odsuwają od Boga. Przez to zazwyczaj 
mamy skłonności do złego postępowania i nieuczciwości. Coraz 
trudniej dokonać nam właściwego wyboru. W pośpiechu popełnia-
my wiele błędów, najczęściej przy tym krzywdząc samego siebie, 
Boga i najbliższych. 
 Kuszenie jest sposobem wyboru i wolności oraz decyzji ludz-
kiej woli. Jak to Chrystusowe na pustyni, może się przydarzyć każ-
demu. Musi zatem być czas na słowo przepraszam wobec Boga i 
człowieka. Takim znakiem i zbawczym wydarzeniem, które może 
odmienić oblicze naszej szarej codzienności jest Wielki Post. W 
tym czasie powinniśmy wybrać się razem z Jezusem na pustynię 
naszego serca, aby usunąć niepotrzebny chwast, jakim jest zło 
ukryte pomiędzy niedostrzegalnym dobrem. Oby każdemu z nas 
udało się wygrać ze złem, gdy będzie czaić się w naszym kierunku 
pod pozorem prawdy, piękna czy dobra. 
 Kuszenie Chrystusa, o którym pisze ewangelista Mateusz, 
przypomina kuszenie pierwszych ludzi, w rezultacie którego odrzu-
cili oni wolę Boga. Jezus, nowy Adam, okazuje się jednak całkowi-
cie posłuszny Ojcu. W swoich odpowiedziach na pokusy Jezus 
odwołuje się do tekstów biblijnych związanych z pobytem Izraela 
na pustyni. Diabeł ukazał Jezusowi łatwy sposób odegrania roli 
Mesjasza, przeciwny jednak Bożemu zamysłowi. Chrystus odrzucił 
drogę proponowaną przez szatana. To wezwanie dla każdego z 
nas, aby w chwilach trudnych uciekać się do Jezusa i szukać opar-
cia w słowie Bożym. 
 Nie zniechęcajmy się upadkami, albowiem wszystko jest moż-
liwe dla tego, który zaufał Bogu i powierzył Mu swoje życie. Świa-
domi własnych słabości i pychy, która wciąż „czyha u wrót nasze-
go serca” i uniemożliwia duchowy rozwój, zwróćmy się do Boga z 
pokornym wołaniem: „Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni”. 
Niech te słowa przenikną naszą wielkopostną drogę zmierzającą w 
kierunku wielkanocnym. 
ks. Leszek Smoliński 

------------------------------------ 
 

 „Wielki Post jest sakramentalnym znakiem tego na-
wrócenia. Wzywa on chrześcijan do intensywniejszego i 
konkretniejszego wcielania Tajemnicy Paschalnej w 
życie osobiste, rodzinne i społeczne, szczególnie po-
przez post, modlitwę i jałmużnę. 

 Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do 
stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem 
zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miło-
ści, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby 
umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego 
ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jał-
mużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie 

wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która 
do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, 
którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, 
naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe 
szczęście. 
 Drodzy Bracia i Siostry, "Wielki Post" Syna Bożego polegał na 
tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na 
nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż 
grzech pierworodny (por. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Niech nasz Wielki 
Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzie-
ję Chrystusową także stworzeniu, które "zostanie wyzwolone z 
niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bo-
żych" (Rz 8,21). Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upły-
nął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę 
prawdziwego nawrócenia. Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w 
siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i 
sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszy-
mi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując 
w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem 
i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe 
stworzenie.” 
 

 
------------------------------------ 

Zapraszamy do udziału  w wielkopostnych   
Nabożeństwach Pasyjnych 

 

Droga Krzyżowa Piątek 7:00PM - j. polski         

Gorzkie Żale  Niedziela: 11:30AM 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Nasze Wielkopostne Dzieło Miłosierdzia 

Zapraszamy wszystkich Parafian do podjęcia Wielkopostnego 
Dzieła Miłosierdzia, które ma dwa ważne cele: 
1. Pomagamy dzieciom przebywającym w Centrum Opiekuńczo-
Wychowawczym „Wzrastanie”, który od trzech lat jest pod naszym 
szczególnym patronatem. 
2. Uczymy dzieci, młodzież i oczywiście samych siebie szerszego 
otwarcia oczu i serc na potrzeby najbardziej potrzebujących, po-
zbawionych opieki i rodzicielskiej miłości dzieci.  
Dlatego do udziału w tym pięknym przedsięwzięciu zapraszamy 
wszystkich parafian: dzieci, młodzież, dorosłych oraz najstarszych.  
 Zabierz dzisiaj ze sobą specjalny papierowy kubek. Połóż go w 
samochodzie lub gdzieś w domu, aby przypominał Ci, by każdego 
dnia wrzucić do niego ofiarę dla najbardziej bezradnych, pozba-
wionych opieki i miłości dzieci. To będzie jeden z piękniejszych 
znaków naszej wędrówki przez Wielki Post., Jeśli kubek się napeł-
ni przynieś jego zawartość do znajdującego się w naszej świątyni 
Domku Skarbonki. Jeśli chciałbyś osobiście przekazać czek pro-
szę wypisać go na parafię z zaznaczeniem „Dom Dziecka” (w tej 
sytuacji możesz otrzymać odpis od podatku). Zebrane pieniądze w 
całości będziemy systematycznie przekazywać dzieciom do Cen-
trum Opiekuńczo-Wychowawczego „Wzrastanie”. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wspaniała pielgrzymka do Ziemi Świętej! 
Termin  6 -16 Grudnia 2020 
Trasa: 

Galilea (m.in. Cezarea, Hajfa, Góra Karmel, Kana, Nazaret (Bazylika 
Zwiastowania NMP), Góra Tabor, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw) 
 

Wzdłuż rzeki Jordan: (m.in.. w pobliżu Góry Hermon, Wzgórz Golan, 
Dolina Jordanu)   
 

Jerozolima i okolice  (m.in.. Ain Karin (miejsce Nawiedzenia NMP 
Betlejem wraz z Mszą św. Bazylice Naradzania Pana Jezusa 
 

Pustynia (miejsce kuszenia Pana Jezusa oraz Morze Martwe 
 

Stara Jerozolima  
VIA DOLOROSA Droga Krzyżowa śladami Pana Jezusa z Mszą św. w 
Bazylice Grobu Pańskiego 

 

Wszystkich zainteresowanych pielgrzymka proszę o kon-
takt z p. Krystyną Ochnik  i zapraszam na krótkie spotkanie w nie-
dzielę  8 Marca w sali parafialnej o godzinie 11:00am. Numer tele-
fonu (206) 261-2963, email KrystynaOchnik@msn.com 
 

Osoby zainteresowane w zakrystii mogą otrzymać szczegółowy plan pielgrzymki. 

01 Marca, 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 

    COMPLETE

FOREIGN & DOMESTIC

     SERVICE

(206) 824-3024 


