
 

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 

2nd Sunday of Lent 

II Niedziela Wielkiego Postu 
March 08, 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 03.07.20 
10:00AM - W intencji wspólnoty  
Żywego Różańca oraz ich rodzin 

5:00PM + Tekla 
 

Sunday, 03.08.20    
8:00AM +Tekla 
 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM + Franciszek 

 

Tuesday, 03.10.20 
8:00 AM  - For God’s blessing for Chris 
 

Wednesday, 03.11.20 
7:30 PM - __________________ 
 

Thursday, 03.12.20 
8:0 AM ++ Mike & Regina 

 

Friday, 03.13.20  
7:30 PM  - O Boże błogosławieństwo  
i zdrowie dla Marii Kilarskiej 
 

Saturday 03.14.20 
10:00AM - __________________ 
 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 03.15.20    
8:00AM + Eve Galant 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Krystyny oraz Maxa 

Lektors 
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 
 

Saturday 03.14.20 
5:00 PM    Tom Beale 
 

Sunday 03.15.20 
8:00 AM Paula Guinasso 
9:45 AM   Miłosz Góralczyk / Julia Zając 

12:00 PM Andrzej Łapiński / Aldona Bażant 

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

Sunday 03.08.20 
9:45 AM Marian Olech  
 

Sunday 03.15..20 
9:45 AM Michał Franczyk 

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

of March 08 
 

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

Monday:  Dn 9:4b-10 / Lk 6:36-38 
 

Tuesday:  Is 1:10, 16-20 / Mt 23:1-12 
 

Wednesday: Jer 18:18-20 / Mt 20:17-28 
 

Thursday: Jer 17:5-10 / Lk 16:19-31 
 

Friday:  Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a 
Mt 21:33-43, 45-46 
 

Saturday: Mi 7:14-15, 18-20  
Lk 15:1-3, 11-32 
 

Next Sunday: Ex 17:3-7 / Rom 5:1-2, 5-8 
Jn 4:5-42 or 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42 

Transfiguration 
His face shone like the sun 

 

Inspiration of the Holy Spirit 
From the Sacred Heart of Jesus  

I had told my apostles about the sufferings and 
humiliations which I was going to undertake as 
part of my mission to save the world. Peter 
was outraged with the Jews and wanted to 
protect me but I strongly forbade him because 
whatever I did was always in accordance with 
the Will of my Heavenly Father. The other apos-
tles did not fully understand my words, since 
they could not imagine that something as tragic 
as my predicted death could occur.  
 They had seen my miracles, they knew who 
I was. My remaining days on earth were few 
and I wanted to impress upon them the 
knowledge of my divinity.  
 And it was so disposed by the Divine Will 
that on that night when my three favorite apos-
tles Peter, John and James came with me to 
the mountain for prayers, I became transfig-
ured before them. They had the opportunity to 
look at my divine countenance illuminated by 
the dazzling light of my being, my entire body 
radiated light, now they really understood that I 
was “the light of the world, the sun of justice”. 
To testify of my spiritual connection with the 
past I was seen with Moses and Elijah. To make 
this a testimony of God, my Heavenly Father 
was heard saying "This is my Son, the Beloved; 
with him I am well pleased; listen to him!"  
 No greater consolation could my apostles 
have in their lifetime, it was a joy that brought 
renewed courage, enthusiasm and faith to their 
hearts, which soon would be torn with sorrow 
for my imminent passion and death.  
 During the time of the transfiguration Peter 
said, Lord, it is good for us to be here. And I 
assure you: it is really good for anyone to come 
into my Presence and experience the light of 
my being. It is most rewarding to the soul to 
seek moments of solitude and prayer in which I 
come to radiate my light, to give consolation, to 
strengthen the faith and to share my divinity.  
 Although you may not see me physically as 
they apostles did, let me assure you that you 
are never alone when you pray, I am always 
ready to listen. The rewards of believing the 
word of God are beyond your understanding, 
so there is no time to lose, follow my Father’s 
advise: “Listen to me!”  
Joseph of Jesus and Mary 
 

 Psychology has taught us a great deal about 
family dynamics and how we have come to be the 
person we find ourselves to be. We are comprised of 
such a mixed bag of blessings and obstacles with 
their graced moments and sinful ones. Think back on 
the journey of your life and how the many different 
and varied choices that you made influenced the di-
rection your life. If you didn’t go on that first date with 
your spouse, who would be beside you today? If you 
chose to be in one place rather than another, what 
would have happened to the course your life has 
taken? We are on such a wonderful, exciting journey. 
What is most incredible and awesome is that we are 
not alone! God is with us. He inspires, heals, opens 
doors, and calls us every moment of our lives. The 
very life we have is due only to Him. 
 We can all sit down and list adjectives describing 
who we are. One may find him or herself more artistic 
than another or quicker with wit. We have unique gifts 
and talents and have the great gift of free will, which 
we treasure. Our histories come with more baggage 
for some and less hurdles for others, but we all have 
to find our way through the path we are on. However, 
have you ever given much thought to who you really 
are? That question has more merit than may at first 
appear. 
 We know ourselves as we live out our earthly 
journey. But do we know our heavenly self? What we 
know here is only one small part of who God has 
made us to be. The disciples really thought they knew 
Jesus until they went up the mountain. We also may 
think we know our true selves, too. We know that in 
eternal life we shall not only see God, but become like 
Him. Who will you be? What surprise do you think 
God has for you? 
  

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

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

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

  Our Lenten Project 

We help children living in an orphanage in Katowice, Po-
land. We want to help educate parishioners about the pov-
erty 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 
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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. 



 Podnieś twarz z ziemi 
 Twarz Jezusa lśniła jasnością jak słońce. Słoń-
ce daje światło, daje życie, daje energię. Oblicze 
Boga jest nam potrzebne, by nie nosić masek. Jest 
to jedyne Oblicze, przed którym nie udaje się uda-
wać kogoś innego, niż się jest naprawdę. Gdy Jego 
oblicze zajaśniało jak słońce, upadli na twarze. Gdy 

Jego oblicze się wzniosło, zakryli własne oblicza, a potem, gdy 
wznieśli swe oczy, pozbawieni lęku, nie widzieli już nikogo, same-
go Jezusa jedynie. Nie widzieć nikogo poza Bogiem! 

Oblicze człowieka jest ekranem duszy. Maluje się na nim 
wszystko, co jest wewnątrz. To jedyna część ciała, która nigdy nie 
jest okrywana, a jednak najwięcej ukrywa. Nawet na ręce zakłada-
my rękawiczki, ale na twarz nie zakładamy żadnego pokrowca. 
Ona musi być odsłonięta i z tym jest problem, bo na niej wszystko 
widać, co ukryliśmy w sobie nie tylko przed innymi, ale też i przed 
sobą. Uczucia, myśli, przeczucia, nastawienia i przede wszystkim 
duch, jaki nami rządzi, ujawnia się to wszystko w spojrzeniu, ukła-
dzie ust, mięśniach, brwiach, kolorze policzków. Zniewolony ucie-
ka ze wzrokiem albo patrzy bezczelnie. Jego oblicze jest ściągnię-
te, napięte, wywołuje w innych stres, lęk, pożałowanie lub odrazę. 

Większość z nas ma jakieś zniewolenia. Począwszy od 
pracoholizmu, przez palenie tytoniu, alkohol, narkotyzowanie się, 
oglądanie filmów, uciekanie w świat wirtualny, obżeranie się, shop-
ping, pornografię, masturbację, erotomanię, uzależnienia emocjo-
nalne, uzależnienie od komórkowego telefonu czy nawet mp3, aż 
do kłamstw i narcystycznej potrzeby zdobywania podziwu, aż do 
tworzenia image, budowania maski. Trudno wszystkie wyliczyć, bo 
z roku na rok przymierzamy nowe maski. Oblicze ludzkie jest nie-
obliczalnie próżne i łaknące. W latach 70. mówiło się o alkoholi-
zmie, w 80. plagą okazała się narkomania, w 90. wybuchła eksplo-
zja bulimii i anoreksji, teraz mówi się o erotomanii i seksie wirtual-
nym, ale za jakiś czas, zapewne niedługi, dowiemy się o nowych 
obiektach obsesyjnego zapatrzenia, które sprawiają, że ludzka 
twarz ciągle jest zaciemniona lękiem. 

Chrystus odsłania swoją twarz, byśmy patrząc na nią, 
mogli zobaczyć swoją już bez lęku. Potrzeba nam objawienia Bo-
skiego oblicza, by odzyskać własną twarz. W odkryciu wszechmo-
cy Boga najbardziej pomaga człowiekowi odkrycie własnej bezsil-
ności. Nie trzeba nam też niczego innego szukać oprócz Tego, 
który nas odnalazł. Po olśniewającym objawieniu się oblicza Jezu-
sa, uczniowie podnieśli swoje zabrudzone oblicza z ziemi. Pod-
nieść twarz z ziemi, z upadku, bez lęku, oto skryte marzenie każ-
dego z nas. Przestać się wstydzić siebie samego. Niewolnik nie 
ma oblicza, ma maskę, pod którą musi ukrywać swoje wstydliwe 
prawdy. Jezus wybawia ludzką twarz z lękliwego wycofywania się. 
Pozwala podnieść nam głowę, może nie z dumą, ale na pewno z 
godnością. Gdy więc mówi do Apostołów, by się podnieśli i prze-
stali bać, to brzmi to jak manifestacja uwolnienia dedykowana ca-
łemu rodzajowi ludzkiemu. 

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

„W IMIĘ CHRYSTUSA PROSIMY:  
POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM!” 
 

Drodzy bracia i siostry! 
 

Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający 
przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wiel-
kiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona nie-
zwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnoto-
wym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. 
Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy 
się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, 
dając odpowiedź wolną i szczodrą. 
 

Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia 
Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej 
Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Stresz-
cza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdzi-
wa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i 
owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wie-
rzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie 
miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rze-

czywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by 
dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy 
bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy 
się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła 
już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych 
wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego. 
Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać 
każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym 
w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte 
ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze 
na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w 
Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej wi-
ny. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości 
i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustan-
nie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wyda-
rzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest 
zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą 
ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących. (cdn.)  

 
 

------------------------------------ 
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 pielgrzymką zapraszam na krótkie 
spotkanie  z p. Krystyną Ochnik w sali parafialnej w przyszłą nie-
dzielę, 15 marca o godzinie 11:00am.   
Numer telefonu (206) 261-2963, email KrystynaOchnik@msn.com 
 

Osoby zainteresowane w zakrystii mogą otrzymać szczegółowy plan pielgrzymki. 
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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 


