
 

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 

4th Sunday of Lent 

IV Niedziela Wielkiego Postu 
March 22, 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 03.21.20 
10:00AM - O Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla Stanisławy 
 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 03.22.20    
8:00AM - __________________ 

 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM - Dziękczynno błagalna  
w intencji Korneli  
 

Tuesday, 03.24.20 
8:00 AM  + Tekla Barbara 
 

Wednesday, 03.25.20 The Annunciation of the Lord 

8:00 AM  + Mary Galant 
7:30 PM - __________________ 

 
 

Thursday, 03.26.20 
8:0 AM - __________________ 

 
 

Friday, 03.27.20  
7:30 PM  - W pewnej intencji 
 

Saturday 03.28.20 
10:00AM - __________________ 

 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 03.29.20    
8:00AM - __________________ 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM ++ Józef, Maria, Tadeusz  

Lektors 
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 
 

Saturday 03.28.20 
5:00 PM    Sharon Beale 
 

Sunday 03.29.20 
8:00 AM Gabrielle Patti 
9:45 AM   Agnieszka Góralczyk / Julia Zając 

12:00 PM Izabela Łapiński / Aldona Bażant 

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

Sunday 03.22.20 
9:45 AM Miłosz Góralczyk 
 

Sunday 03.29.20 
9:45 AM Marian Olech 

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

of March 22 
 

Sunday:  1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a /  
Eph 5:8-14/Jn 9:1-41   
Monday:  Is 65:17-21 / Jn 4:43-54 
Tuesday:  Ez 47:1-9, 12 / Jn 5:1-16 
Wednesday: Is 7:10-14; 8:10 / Heb 10:4-10/
Lk 1:26-38 
Thursday: Ex 32:7-14 / Jn 5:31-47 
Friday:  Wis 2:1a, 12-22  
Jn 7:1-2, 10, 25-30 
Saturday: Jer 11:18-20 / Jn 7:40-53 
Next Sunday: Ez 37:12-14 / Rom 8:8-11 
Jn 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45 
 

Next Sunday: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a 

THE BLIND MAN WENT AND WASHED  
AND CAME BACK ABLE TO SEE 

 

Inspiration of the Holy Spirit 
From the Sacred Heart of Jesus  

 

I am the light of the world. I have come to 
give light to those in darkness; I have come 

to share my wisdom with those who accept me as their 
Lord and God. 
 I am the Incarnate Wisdom of God, the Word that 
comes from the mind of God, the Light that has come to 
shine in this world darkened by ignorance and pride. I 
am used to rejection, first the angels and then men. I 
have been rejected right since the very beginning, but I 
have always taught humility to eradicate the root of all 
evils, the vice of pride.  
 Lucifer, the most gifted of all the angels, the one full 
of light; grew so much in his arrogance that he was filled 
completely with pride. He desecrated a large part of my 
angelical creation by inciting them to rebel against God. 
Because of this terrible sin, he and his followers were 
cast out from Heaven. He was turned into the prince of 
darkness and has come to reign in the world, to prey on 
my new creation. He has contaminated all human beings 
with the temptation to offend God by disobedience. He is 
the father of lies and the father of the reprobate of God. 
He takes advantage of the rational mind of man that 
rejects my teachings so easily and defies me by sin. I 
am here to destroy his work and to claim what is mine.  
 All human beings must be put to the test; all must 
make a decision to choose between good and evil. Satan 
stands proud seducing souls with his arrogance, while I 
work in silence calling them to repent and to turn to Me. 
My light will prevail even though the world is covered 
with darkness, my grace will triumph even though sin is 
eroding the world, good will overcome evil in the end 
and those who accept the light will share my eternal 
kingdom of joy, while those who prefer the darkness of 
sin will sink into an eternal abyss of continuous suffer-
ing.  
 Everything that is in darkness will be brought to the 
light, and just as in the case of this humble blind man in 
the gospel, everyone will be shown the light, those who 
are humble will see and accept God, while the proud will 
be blinded in their arrogance.  
 Open the eyes of your spirit, see with the clarity of 
wisdom, do not despise the teachings of my Word that 
lead you to eternal life, amend your ways while there is 
still time, and above all, acknowledge God, the source of 
all good.  
Joseph of Jesus and Mary 

 “Do you believe in the Son of Man?” Jesus 
wants to motivate each one of us to see the truth. 
After developing a relationship with Jesus, the blind 
man “sees” as someone very special. The Pharisees, 
due to the blindness caused by their ignorance, prej-

udice, and need for self-preservation, still remain 
blind. Presuppositions, prejudices, assumptions, and 
our needs can easily blind us to truth. We see what 
we want or need to see and not what is really there. 
In addition, our stubbornness continues to convince 
us that we are right and that our vision is perfect. 
Only God can complete the picture. 
 Look around at our world. So much of what is 
happening today is due to the reluctance of folks to 
allow themselves to be stretched and brought to see 
what is really there. Many react to what life presents 
to them more with the lenses of ignorance than 
lenses of clarity. The Gospel carries great transform-
ative value. With it, God corrects our vision and re-
places our limited sight with the fullness of his sight. 
God opens our eyes so that we can see that it is not 
about preserving what we have created but of living 
in the immensity and wonder of God’s kingdom. 
 Through a simple, loving relationship with God, 
we can break through the tethers of prejudice, eradi-
cate fear, dispel the darkness of hatred and sin, 
discover freedom, live in peace, work for justice, be 
effective stewards of creation, assist the migrant and 
the immigrant, and safeguard our economic systems 
and policies so that they truly serve all of God’s chil-
dren. What we see is often an artificial lie. Our truth 
is much bigger than what our limited sight believes it 
to be. Allow God to work in and through you. Do not 
be afraid. Be open and be humble enough to know 
that you need help. Many human beings are living 
with severe cataracts that produce sight that is at 
best blurred. Are you one of them? 

--------------------------------------- 
The Annunciation of the Lord 

Wednesday, March 25th we celebrate the solemnity of the 
Annunciation of the Lord 

The Mass will be celebrated  8:00AM - English 
       7:30PM - Polish 

--------------------------------------- 
 S t a t ion s  O f  The  C ross  

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

  Our Lenten Project 

We help children living in an orphanage in Katowice, 
Poland. We want to help educate parishioners about 
the poverty and devastation that plagues these or-
phans. 
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 putting 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 Parish 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. 



PATRSZYĆ SERCEM, CZUĆ DUSZĄ 
 

  Czy mamy oczy zdrowe, czy nosimy okulary, zaw-
sze wzroku używamy, by dojrzeć to, co przyciąga, za-
chwyca lub bulwersuje. Oczy przekazują nam obrazy, 
które pozostają  w pamięci jako nasza mapa życia. W 

takim razie jak postrzegamy Boga? Oczyma, wyobraźnią czy ser-
cem? A może wszystkimi zmysłami? Trudno to pojąć. 
 Jak zobaczyć kogoś niewyobrażalnego, transcendentnego? 
Można Go „zobaczyć”  tylko sercem, a nie oczyma. Właśnie na 
tym polega nasza wiara. Bowiem „widzimy” Boga tylko sercem i 
duszą. Właśnie o takim spojrzeniu, Boskim, mówi cytat z księgi 
Samuela, dotyczący wyboru Pomazańca Bożego, nowego Króla 
upatrzonego przez Pana: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 
wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek 
widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla 
oczu, Pan natomiast patrzy na serce». (Sm 16,7). 
 Adam Mickiewicz w swoim wierszu użył zwrotu, który przypo-
mina, co jest najważniejsze: „Miej serce i patrzaj w serce”, bo wła-
śnie serce i dusza to nasze oczy zwrócone na Boga – serce to 
miłość, a dusza to uwielbienie Boga za Jego poświęcenie, za Jego 
miłość, za opiekę nad nami, wreszcie za ciągłe wybaczanie na-
szych przewin. Szczegółowo tłumaczy to święty Paweł w liście do 
Efezjan: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem 
bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i praw-
da. Badajcie, co jest miłe Panu.”. Można się tutaj pokusić o analizę 
semantyczną: światłość to nasze przylgnięcie do Pana dzięki 
Chrztowi świętemu, zaś prawość i sprawiedliwość to oczekiwania 
Boga wobec nas w kwestii postępowania w życiu, we wspólnocie i 
w Kościele. Światłości dostępujemy dzięki Chrystusowi, który jest 
samą Prawdą, a wobec tego światłością naszego życia. 
 Ewangeliczne uzdrowienie niewidomego to kolejna nauka, nie 
tylko dla faryzeuszy współczesnych Chrystusowi, lecz również dla 
nas – to nauka pokory i wypełniania tego, czego od nas wszyst-
kich bez wyjątku oczekuje Bóg. Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten 
świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a 
ci, którzy widzą stali się niewidomymi». Możemy tylko prosić: Pa-
nie, spraw, byśmy przejrzeli, byśmy zobaczyli to, co niewidoczne, 
poczuli, co bezwonne, doświadczyli tego, co niedotykalne. 
Panie, daj nam zrozumieć prawdę, którą Jesteś, byśmy mogli 
przejrzeć na oczy naszego serca i duszy i ofiarować Ci miłość tak 
obficie nam przez Ciebie ofiarowaną. 

 --------------------------------------------------------------------- 
Z nauczania św. Jana Pawła II - Słowo na Wielki Post 

 Duch pokuty i praktyka pokuty pobudzają nas do szczerego 
oderwania się od wszystkiego, co posiadamy w nadmiarze, a nie-
kiedy także od rzeczy potrzebnych, które jednak przeszkadzają 
nam, abyśmy rzeczywiście byli tym, czym Bóg chce, żebyśmy byli. 
„Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" (Mt 6, 21). Może 
nasze serce jest przywiązane do bogactw materialnych? Do wła-
dzy nad innymi? Do egoistycznych subtelności posiadania? Po-
trzebny nam jest zatem Chrystus Wybawiciel, który może uwolnić 
nas, jeśli tego chcemy, od tych więzów grzechu, które nam prze-
szkadzają. 
 Przygotujmy się, aby wzbogaciła nas łaska Zmartwychwstania, 
wyzwalając od wszelkiego fałszywego skarbu: te dobra materialne, 
które nie są nam potrzebne, stanowią często podstawowe warunki 
przeżycia dla milionów ludzkich istnień. A setki milionów ludzi nie 
posiadających minimum swego utrzymania oczekuje od nas, by-
śmy im pomogli, dostarczając środków nieodzownych do zasadni-
czego polepszenia ich bytu ludzkiego, jak również rozwoju ekono-
micznego i kulturalnego ich krajów. 
  Ale deklaracje dobrych zamiarów i skromny dar nic są w sta-
nie zmienić ludzkiego serca; potrzebna jest owa przemiana ducho-
wa, która nas skłania, abyśmy w spotkaniu serc dzielili nasze życie 
z upośledzonymi w naszych społeczeństwach z tymi, co są pozba-
wieni wszystkiego, niekiedy nawet swojej godności, czy to są męż-
czyźni czy kobiety, młodzież czy dzieci, ze wszystkimi uchodźcami 
świata, bo nie mogą oni żyć w kraju swoich przodków i musieli 
porzucić swoją ojczyznę. 
 Mamy tutaj i przeżywamy bardzo głęboko misterium cierpień i 

zbawczej śmierci Pana. Prawdziwy współudział, jaki się dokonuje 
w spotkaniu z innymi, pomaga się nam wyzwolić z więzów, co 
czynią nas niewolnikami, a ponieważ w bliźnich winniśmy widzieć 
naszych braci i nasze siostry, pozwala nam to także odkryć, ?e 
jesteśmy wszyscy dziećmi tego samego Ojca, „dziedzicami Boga, 
a współdziedzicami Chrystusa" (Rz 8, 17). Od Niego posiadamy 
bogactwa niezniszczalne. 
 Dlatego zachęcam was, abyście wspaniałomyślnie odpowie-
dzieli na wezwania, jakie w czasie Wielkiego Postu skierują do 
was wasi duszpasterze. Wy bądźcie pierwszymi w ofiarności dla 
tej sprawy, przez co wejdziecie na drogę autentycznego wyzwole-
nia. Wasze wysiłki, połączone z wysiłkami wszystkich ochrzczo-
nych, będą świadczyły - o miłości Chrystusa, i tak będą tworzyć 
ową „cywilizację miłości", której świadomie czy nieświadomie pra-
gnie ten nasz świat, udręczony konfliktami i niesprawiedliwością 
oraz zawiedziony, ponieważ nie spotyka prawdziwych świadków 
miłości Bożej. 

--------------------------------------------------------------------- 
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTWANIA PAŃSKIEGO 

Duchowa Adopcja Poczętego Dziecka 

 W najbliższą środę obchodzimy uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę 
w całym Kościele przeżywamy jako Dzień 
Świętości Życia.  
Zapraszamy: dorosłych, młodzież oraz całe 
rodziny do podjęcie dzieła duchowej adopcji, 
którą będzie można rozpocząć lub odnowić 
właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go podczas Mszy św. o 7:30PM 

 Podczas Mszy Świętej dokonamy odnowienia Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Za-
chęcam wszystkich: dorosłych młodzież a także całe rodziny do 
podjęcie dzieła duchowej adopcji, którą będzie można rozpocząć 
lub odnowić. 
 Duchowa adopcja wyrażana jest osobistą modlitwą jednej oso-
by o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. 
Trwa przez 9 miesięcy, okres dojrzewania dziecka w łonie matki.  
 Duchowa adopcja polega na codziennej modlitwie różańcowej 
(rozważamy jedną tajemnicę) oraz specjalnej modlitwie w intencji 
poczętego dziecka oraz jego rodziców. 

 Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji: 
"Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z 
miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, 
który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego niena-
rodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i 
odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen". 

--------------------------------------------------------------------- 
Zapraszamy do udziału  w wielkopostnych   

Nabożeństwach Pasyjnych 
 

Droga Krzyżowa Piątek 7:00PM - j. polski         

Gorzkie Żale  Niedziela: 11:30AM 
  

--------------------------------------------------------------------- 
  Kontynuujemy nasze Wielkopostne Dzieło Miłosierdzia 

Pomagamy dzieciom przebywającym w Centrum 

Opiekuńczo-Wychowawczym „Wzrastanie”, który od 

trzech lat jest pod naszym szczególnym patronatem. 

 Do udziału w tym pięknym przedsięwzięciu zapraszamy 
wszystkich parafian: Zabierz dzisiaj ze sobą specjalny papierowy 
kubek. Połóż go w samochodzie lub gdzieś w domu, aby przypo-
minał Ci, by każdego dnia wrzucić do niego ofiarę dla najbardziej 
bezradnych, pozbawionych opieki i miłości dzieci. To będzie jeden 
z piękniejszych znaków naszej wędrówki przez Wielki Post., Jeśli 
kubek się napełni przynieś jego zawartość do znajdującego się w 
naszej świątyni Domku Skarbonki. Jeśli chciałbyś osobiście prze-
kazać czek proszę wypisać go na parafię z zaznaczeniem „Dom 
Dziecka” (w tej sytuacji możesz otrzymać odpis od podatku). Ze-
brane pieniądze w całości będziemy systematycznie przekazywać 
dzieciom do Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego „Wzrastanie”. 
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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 


