
 

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 Lent 

III Niedziela Wielkiego Postu 
March 15, 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 03.14.20 
10:00AM - __________________ 
 

5:00PM - For Parishioners 
 

Sunday, 03.15.20    
8:00AM + Eva Galant 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

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

 

Tuesday, 03.17.20 
8:00 AM  - For God’s blessing for Chris 
 

Wednesday, 03.18.20 
7:30 PM - Dziękczynno-błagalna w 60 
rocznicę ślubu Barbary i Mariana Strutyńskich 
 

Thursday, 03.19.20 
8:0 AM ++ parents & grandparents 

 

Friday, 03.20.20  
7:30 PM  ++ Józef Sordyl, Danuta 
 

Saturday 03.21.20 
10:00AM - O Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla Stanisławy 
 

5:00PM -For Parishioners 
 

Sunday, 03.22.20    
8:00AM - __________________ 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM - Dziękczynno błagalna  
w intencji Korneli  

Lektors 
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 
 

Saturday 03.21.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 03.22.20 
8:00 AM Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM   Paweł Kulik / Natalia Bochniarz 

12:00 PM Alicja Sowińska / Adam Nawrot 

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

Sunday 03.15..20 
9:45 AM Michał Franczyk 
 

Sunday 03.22.20 
9:45 AM Miłosz Góralczyk 

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

of March 15 
 

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

Monday:  2 Kgs 5:1-15b / Lk 4:24-30 
 

Tuesday:  Dn 3:25, 34-43 / Mt 18:21-35 
 

Wednesday: Dt 4:1, 5-9 / Mt 5:17-19 
 

Thursday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 
Rom 4:13, 16-18, 22/Mt 1:16, 18-21, 24a  
 

Friday:  Hos 14:2-10 / Mk 12:28-34 
 

Saturday: Hos 6:1-6 / Lk 18:9-14 
 

Next Sunday: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a 
Eph 5:8-14/Jn 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38 

True worshippers will worship 
the Father in spirit and in truth 

 

Inspiration of the Holy Spirit 
From the Sacred Heart of Jesus  

 

 

  We give the definition of ourselves over to so many 
things. We allow our society, friends, family, work, social 
groups, ethnicity, and even institutions define, classify, and 

color how we perceive ourselves. When we listen predomi-
nantly to the voices of others, we lose touch with what is 
happening within our own inner voice. If we listen carefully 
within, we can easily discover that we are in want and 
need. We know our incompleteness and also know that 
loneliness, sadness, and self-images can propel us outward 
in attempts to fill those gaps. We can become not only 
victims of our own prejudices but can find ourselves overly 
self-indulgent in things that can only satisfy for a short 
time, if at all. 
 It is no wonder that money and power are things that 
are so fervently sought after. As long as we can keep a 
steady supply going, the illusion of fulfillment and satisfac-
tion can falsely persuade us as craftily as a master magi-
cian’s act. We live with illusions not truth. It is no wonder, 
then, that some of the wealthiest folks are also really the 
unhappiest. Whether we admit it, the lies we live and pur-
sue will ultimately expose our superficiality. We all have to 
wrestle with who we are and what gives our lives purpose 
and meaning. Learn to listen more deeply, not to what 
others are saying about you, but to what God is echoing in 
your heart. 
 We can easily get confused and misunderstand, not 
only about who we are but who God is. Even the disciples 
and the Samaritan woman at the well missed the point 
Jesus was trying to make. There is only one Person who 
can satisfy the deepest yearnings and longings of our 
hearts — Jesus the Messiah. It is not the work of corporate 
America that will lead us to happiness or greatness but the 
work of the soul. We continue to resist acknowledging this 
and are happier in our world of misunderstanding and 
illusion. The life-giving water we truly need doesn’t come 
from the source of a well but from the Source of Life. Only 
God can reveal the truth of our sinfulness, the superficiality 
of our pursuits, and the illusions we hold so dear. Only 
Jesus can save us from ourselves and give us what we 
really need. If only our heads can catch up with where our 
hearts know they need to be, then will we find real content-
ment and life!  

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

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

--------------------------------------- 
The Catholic Relief Services Collection 

Next week, our parish will take up The Catholic Relief Ser-
vices Collection (CRSC) to help Jesus in disguise. Through 
this collection, six Catholic agencies are able to provide 
struggling communities with relief and support, and to work 
for peace and reconciliation among our marginalized broth-
ers and sisters around the world. Your contributions make a 
difference, so please be generous. 

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

  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 
  

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  March 15, 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 IMIĘ CHRYSTUSA PROSIMY:  
POJEDNAJCIE SIĘ Z BOGIEM!” 
 

Pilna potrzeba nawrócenia 
Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, 
dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Do-

świadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie 
„twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, 
który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). 
Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Wła-
śnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. 
Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiada-
nia na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. 
Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miło-
wany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać róż-
ne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży 
nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości 
naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku 
Jego woli. 
 Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy 
się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy 
mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwala-
jąc mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im 
bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda 
się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia 
wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przemi-
nął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy 
panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu. 
Przejmująca wola Boga  
prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi 
 Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam 
po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa 
szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrzą-
snąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej 
obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i 
świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieu-
stępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W 
ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczy-
nił”, wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły 
wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko 
samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus 
caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół 
(por. Mt 5, 43-48). 
 Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem po-
przez Tajemnicę Paschalną swegoSyna, nie jest jak ten przypi-
sywany mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas  jedynie 
albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowe-
go” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i 
powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich 
czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodni-
cze używanie środków społecznego przekazu. 
Bogactwo, którym trzeba się dzielić,  
a nie gromadzić tylko dla siebie 
 Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza 
odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, 
obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec 
życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby 
starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, 
nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich 
jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego 
formą bałwochwalstwa. 
 Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzie-
lenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez 
jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu 
świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni 
człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, 
zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, 
biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego po-
wodu w okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 
marca zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębior-

ców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przy-
czynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawie-
dliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak 
wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wy-
bitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 
1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechują-
cą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem 
Błogosławieństw. 
 W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennic-
twa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do po-
jednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajem-
nicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bo-
giem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chry-
stus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i świa-
tłem świata. 
  

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

Zapraszamy do udziału  w wielkopostnych   
Nabożeństwach Pasyjnych 

 

Droga Krzyżowa Piątek 7:00PM - j. polski         

Gorzkie Żale  Niedziela: 11:30AM 

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

Błogosławieństwo lektorów oraz ministrantów 
 W niedzielę, 22 marca podczas Mszy Świętej o 9:45 będzie 
uroczyste błogosławieństwo lektorów oraz ministrantów oraz odno-
wienie przyrzeczeń ministranckich. 

--------------------------------------------------------------------- 
  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 dzisiaj, 15 marca 
o godzinie 11:00am.   
Numer telefonu (206) 261-2963, email KrystynaOchnik@msn.com 
 

Osoby zainteresowane w zakrystii mogą otrzymać szczegółowy plan pielgrzymki. 

15 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 


