
 

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 

18th Sunday of Ordinary Time 

XVIII Niedziela Zwykła 

August 02th, 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, 08.01.20                                    

10:00 AM  - w intencji członków Wspólnoty 
Żywego Różańca oraz ich rodzin 

5:00 PM - For recovery for Lodzia (from friends) 

SUNDAY, 08.02.20   

8:00AM - For God’s blessing for Knights of 
Columbus Council 676 

9:45AM + Walenty Sitarz 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo oraz 
zdrowie dla Amadeusza z okazji urodzin  

7:00PM - W intencji poległych w Powstaniu 
Warszawskim oraz w intencji Ojczyzny 

______________________ 
 

TUESDAY, 08.04.20 

8:00 AM  - All souls in purgatory 

WEDNESDAY, 08.05.20 

7:30 PM - ________________________ 

THURSDAY, 08.06.20 

8:00AM - ________________________ 

FRIDAY, 08.07.20                                           

7:30 PM O Boże błogosławieństwo dla 
Korneli i Daniela w rocznicę ślubu 

SATURDAY, 08.08.20                                    

10:00 AM  - Dziękczynna za otrzymaną 
pracę (Marysia) 

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 08.09.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM ++ Jan Kwaśny, Józef Gierczyk 

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

7:00PM - ________________________ 

--------------------—————————------- 
DAILY READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 02  

Sunday:  Is 55:1-3 / Rom 8:35, 37-39 
   Mt 14:13-21 
 

Monday:  Jer 28:1-17/ Mt 14:22-36 
 

Tuesday:  Jer 30:1-2, 12-15, 18-22 
   Mt 14:22-36  
 

Wednesday: Jer 31:1-7 / Mt 15:21-28 
 

Thursday  Dn 7:9-10, 13-14 
   2 Pt 1:16-19 / Mt 17:1-9 
 

Friday:  Na 2:1, 3; 3:1-3, 6-7 / Mt 16:24-28 
 

Saturday:  Hb 1:12—2:4 / Mt 17:14-20 
 

Next Sunday: 1 Kgs 19:9a, 11-13a / Rom 9:1-5 
   Mt 14:22-33 

  

 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 Catholic  member of our Parish. 
SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month.  In case of emergen-
cy please call the parish office at any time:  
(206)282-1804 
  

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  August 02th 2020 

SAKRAMENTY 
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata.  
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 miesięcy 
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. 

  

THAY ALL ATE AS THEY WANTED 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  
 

  God is a God full of surprises, that day a 
great crowd had gathered, many attracted 

out of curiosity, others with the spiritual need to see the 
new prophet perform his miracles and reveal his new 
ideas. 

My miracles had made impact in many minds, they had 
realized that I had a new teaching which was accompa-
nied by supernatural signs, some commented that I 
could be Elijah, others the Messiah, but people were not 
sure, however the spirit brought them to that place. 

My apostles had no idea of how we were going to feed 
the multitude that was hungry after following me. I 
looked up to heaven, took the loaves and the fishes that 
they gave me, I gave thanks to my Father and asked Him 
for food for them, then I advised them to lie down and 
wait for their turn to eat, after that, they all ate and there 
were even twelve baskets filled with the leftovers. 

People after realizing what a great miracle had occurred, 
wanted to make me their King by force; I had to run 
away from that place. I came not so much to feed the 
body, but the soul, this multiplication of the loaves and 
the fishes is a symbol of the eucharistic multiplication of 
the bread of life that I have come to offer, the food for 
the soul that God sends from Heaven in abundance. 

Many were expecting a powerful king that would free 
them from the slavery of the Roman Empire, when they 
saw my prodigies they imagined many material things 
except that I was going to free them from the slavery of 
sin. 

All my miracles were temporary signs that would bring a 
special relief from those moments or situations, but they 
represented healings of the soul. The change of the 
water into wine represented the new wine, which is living 
water of the Spirit, which all those who are spiritually 
thirsty must drink. The blind that received their sight 
represented those who are blind in the spirit and need to 
open their eyes to see my way, the lepers who were 
healed represented the souls wounded by sin and who 
need my healing, the mute who were able to speak rep-
resented those who don’t speak with God and need the 
spirit in order to praise God, the paralytic and the lame 
who were able to walk represent those who can not walk 
well for lack of faith and who need spiritual health. The 
deaf who were able to hear represented those who have 
not been able to understand my word, but who listen 
finally to my message through the action of my Spirit. 
Those who were dead and who were brought to life 
represented the transformation of the soul who is dead 
because of sin, but who is brought to life again after a 
conversion. 

Now, the multiplication of the loaves and the fishes rep-
resented the multiplication of my Church, the great 
promised banquet, the new manna which has come 
down from heaven and is the new food for the people of 
God. This miracle was a preparation for my people, who 
are to feel hunger for the Bread of Life, who has come 

down from Heaven to give strength to the soul, this 
miracle was a preparation for the greatest miracle which 
I performed, at the Holy Supper, in which I consecrated 
the bread as my body, and the wine as my blood. 

All miracles prior to the institution of the Holy Eucharist 
fulfilled their purpose, however my living bread is the 
continuous miracle that represents my sacrifice in Calva-
ry, it is the food of the soul that feeds my people until 
the end of times. 

Come, come, I invite you, eat of this food that has been 
sent from heaven, it does not cost you money, it fills the 
soul, it nourishes the spirit and purifies it of sin by giving 
it eternal life.  Joseph of Jesus and Mary 

Many people in our world are hungry and thirsty. This 
hunger and thirst go well beyond physical needs for food, 
security, and shelter. Many are emotionally and spiritually 
parched, too. Behind every act of violence is a soul who 
hungers. People live with relationships that actually starve 
them. They are abused, exploited, disrespected, laughed 
at, and marginalized. There is a lot of confusion and inner 
pain that needs to be acknowledged and expressed. We all 
long to be understood and loved, even when our inner 
demons or who I am make it difficult to be. Do you live 
with inner confusion and pain? Folks often wander 
through life without any real direction or purpose and take 
their cues from what seems satisfying or popular at the 
moment. The deeper dots of our lives can easily remain 
unconnected, and we can find ourselves without ground-
ing, purpose, or real happiness. Life becomes shallow and 
without real purpose as we hunger and thirst for an ulti-
mate love. 

It’s easier to see the physical hungers and thirsts. We try 
to respond to these as best we can. Much more needs to 
be done. With all that God’s earth can provide, nobody 
ought to face sleep at night with a belly that’s empty. It’s 
sinful. It’s unjust. But isn’t all hunger unjust? It doesn’t 
need to be, and it should not be. Just as no one ought to 
be physically hungry and thirsty, there is really no need to 
be emotionally or spiritually deficient either. If we have 
more privileges at our fingertips, it is easier to try to satis-
fy our emotional and spiritual hungers and thirst by acting 
on impulse or self-indulgence, carelessly following pas-
sions, or by seeking self-destructive ways to dull the ache 
of emptiness. 

Folks need to know where to look for nourishment and 
need the right friends to help them find it. We may not 
think that we have enough to respond to and to satisfy all 
of the needs, but we do. It doesn’t take much. Five loaves 
and two fish provided for a huge crowd. With God, all 
things are possible. Our faith provides the direction for 
where God’s children must go to find the nourishment 
they seek. It also tells us how to structure life so that 
justice and equity can be a reality for all. It also tells us 
how to respond to pain, sinfulness, and confusion. Come 
to the water and then help another get there. 



O GŁODZIE CHLEBA, SŁOWA I MIŁOŚCI 

 Cud był wielki, a nawróceń mało. Spośród wszystkich cudów dokonanych 
przez Jezusa Chrystusa cudowne pomnożenie chleba miało bez wątpienia 
najwięcej świadków („około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i 

dzieci”). A jednak wszystko odbyło się bardzo dyskretnie, niemal po kryjomu. To tylko 
uczniowie wiedzieli, że chlebów jest pięć, a ryby tylko dwie. Tłumy, jak to zwykle bywa, 
przypuszczały zapewne, że skoro uczniowie za darmo dają chleb, to widocznie mają 

go pod dostatkiem. Z takim towarzystwem warto trzymać. 

Z dalszego kontekstu tej ewangelicznej relacji wynika, iż właśnie okoliczność cudowne-
go pomnożenia chleba zrodziła w tłumach myśl, by Jezusa obwołać królem. Należało-
by dodać – tylko królem. Chrystus mógł bardzo łatwo wykorzystać tę sytuację politycz-
nie: miałby za sobą tłumy. Zawiązał się już „fan–club” Jezusa – karmiciela. Chrystus 
jednak usunął się, dosłownie uciekł od tłumu, który nie dostrzegł głębszego, religijnego 

wymiaru tego znaku, wskazującego na jego Boską moc. 

A przecież powinni byli pamiętać o tym, co powiedział Bóg przez proroka Izajasza: 
„Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. (...) 
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?... Słuchajcie mnie, a jeść 
będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw”. Chrystus wiedział, że 
oprócz głodu ciała jest jeszcze duchowy głód słuchania słów Boga. Kazał ludziom 
pozostać, bo widocznie miał im jeszcze coś ważnego do powiedzenia. Zaspokajając 
głód ich ciała, pragnął rozbudzić głód ducha. W tym dniu miała się ziścić Boża obietni-
ca, zapisana u proroka Izajasza: „Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłu-
chajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”. Ilu ludzi cudownie nakarmionych chlebem 

pochyliło w tym dniu swe ucho, by nakarmić również duszę? 

Spośród wszystkich duchowych głodów człowieka najbardziej daje o sobie znać głód 
miłości. Są oczywiście w życiu człowieka chwile, w których myśli tylko o chlebie. Dość 
szybko jednak zauważamy, że „nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4), że nie 
wystarczy tylko „coś zjeść”, ale trzeba jeszcze „kogoś spotkać”. Tak właśnie zatytuło-
wał jedną ze swoich książek znany teolog i publicysta ksiądz profesor Czesław Bartnik. 
Analizując fragment Listu do Rzymian, a zwłaszcza retoryczne pytanie św. Pawła: 
„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” – ksiądz Bartnik pisze:     „Ani 
przeciwności człowieka, cierpienia lub niedostatki... ani conditio humana we wszystkich 
swych kształtach...ani wyjaławiająca szarzyzna spraw codziennych... ani trudności 
życia i niemożność działania... ani siły przyrody lub kosmosu... (...) ani najtajniejsze 
sekrety rzeczywistości i świata... ani najniższa podłość ludzka...ani najgłębsza wiedza 
lub ignorancja... ani żadne zwątpienie lub rozterka... ani żadna inna postać rzeczywi-
stości... (...) – nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej,która jest w Chrystu-

sie Jezusie, Panu naszym”. 

Źle, gdy głodny człowiek wydaje pieniądze „na to, co nie jest chlebem”. Doświadczenie 
uczy, że ktoś taki nie wyda tych pieniędzy ani na słowo prawdy, ani na prawdziwą 
miłość, której – wbrew złudzeniom niektórych – za pieniądze i tak kupić nie można. 
Chrystus oferuje nam zaspokojenie naszych wszystkich szczerze ludzkich głodów „bez 
pieniędzy i bez płacenia”. Ceną jest tu wierność „miłości Chrystusowej” i trwanie w 
Jego łasce. (ks. Antoni Dunajski) 

________________________ 
MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE  WSPÓLNOCIE RODZINNEJ,  
W NAUCZANIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (2) 

 

RÓWNOŚĆ MAŁŻEŃSKA 
Ksiądz prymas Wyszyński analizując małżeństwo podejmował problem 

pozycji męża i żony we wzajemnych stosunkach w świetle ich posłuszeństwa, sprowa-
dzając je do problemu wzajemnego sobie podporządkowania, a co za tym idzie, „kto 
pierwszy, kto drugi w małżeństwie”. Przypominał: „Obowiązki są równe, choć różne i 
męża i żony. I wysiłek musi być wspólny, aby się wzajemnie uświęcać. Nie można 
dopuścić, by żona była aniołem, a mąż szatanem; by żonę obowiązywało Dziesięcioro 
Przykazań, a męża nie; by żona musiała być wierna, a mąż – jak się zdarzy. /.../ Obo-
wiązki są równe w obliczu Boga, bo Bóg jest Ojcem i męża, i żony. On ustanowił przy-
kazania dla jednej i dla drugiej strony”. W konkretnych przypadkach powoływał się na 
św. Pawła Apostoła dowodząc, że pierwszeństwo męża, jego bycia nad żoną zobowią-
zuje nie do „panowania”, lecz do „służby”. Ponadto jest złożeniem odpowiedzialności 
na męża przez podkreślenie jego obowiązków wobec żony. Kardynał zwracał uwagę, 
że posłuszeństwo w małżeństwie jest powiązane z miłością; to wyrzeczenie dochodzą-
ce do sytuacji, w jakiej znalazł się Chrystus decydując się na swoją śmierć, która ozna-
cza, że „być pierwszym, to znaczy służyć” – „Miłość więc jest obustronnym waszym 
obowiązkiem. Nie tylko żona ma miłować męża: mąż ma miłować żonę. Oboje macie 
serca i serca obojga muszą być wzajemnie sobie oddane. Uświęcacie się więc naprzód 
oboje i udoskonalacie przez wzajemną miłość ku sobie” 

Z wzajemnymi stosunkami między małżonkami wiąże się problem stosunku do kobiety. 
Kardynał wskazywał przede wszystkim na fakt, że chrześcijaństwo wyzwoliło kobietę. 
Mimo, że nie poświęcił tej sprawie osobnego studium, jego nauka w tej kwestii wydaje 
się klarowna i dość kompletna, choć rozsiana po wielu przemówieniach i kazaniach. 

Tłem dla tych rozważań stała się powojenna sytuacja, która „wprowadza coraz więcej 
kobiet do życia społecznego, zawodowego, wychowawczego i publicznego”, kobiet 
pracujących i jednocześnie prowadzących dom – ich budżetu czasu i związanych z tym 

obciążeń. 

Na zakończenie Roku Królowej Polski i na rozpoczęcie Wielkiej Nowenny Tysiącle-
cia odwołując się do atmosfery, jaka panowała w Nazarecie, w domu Józefa i Maryi, 
ksiądz Wyszyński nakazywał z uwagą i pełnym szacunkiem spojrzeć na wszyst-
kie matki, które mają podobne zadania do wypełnienia jak Maryja, matka Jezusa. To 
one, jak wskazywał muszą wypielęgnować, wyżywić, wzmocnić, przygotować do życia, 
wszczepić w dziecięce dusze świętość życia, wiarę i miłość. Wołał ze szczytu Jasnej 
Góry: „Historia Nazaretu ma się powtórzyć w każdym domu. /.../ Nazaret jest najlepszą 
formą życia i wychowania młodego pokolenia, nie tylko przed dwoma tysiącami lat, ale 
i dziś”. Stąd nie wolno żadnej instytucji ani organizacji społecznej nic uczynić przeciwko 
rodzinie, przeciwko świętości ogniska rodzinnego i nienarodzonemu życiu. Dla dobra 
bowiem Narodu i społeczeństwa, młode pokolenie Polaków musi czuć się i wzrastać w 
poczuciu całkowitego bezpieczeństwa, „aby śmierć przedwcześnie nie zaglądała w 
oczy tym, którzy powołani są do życia na ziemi i w wieczności”. Prosił zatem Maryję, 
aby stała się wzorem dla każdej polskiej matki, przykładem poświęcenia i pracy, by 

mogły zachować w sobie prawdziwie kobiecą godność. 

Niezastąpionym źródłem dla prowadzonych przez Prymasa rozważań, jak zawsze, gdy 
chodziło o sprawy istotne dla człowieka i jego zbawienia, była Księga Rodzaju, w tłu-
maczeniu księdza Jakuba Wujka, której tekst może dla współczesnych brzmieć trochę 
archaicznie, ale oddaje w sposób dosłowny istotę problemu. W jej świetle podkreślał 
równość, jaką wprowadził Bóg Stwórca między mężczyzną a kobietą, którzy w planach 
Opatrzności są Jego „obrazem wedle ich właściwości wrodzonych, osobami równymi 
godnością i posiadającymi te same prawa”. Zatem niepodporządkowanie się jednej 
strony drugiej w walce konkurencyjnej, ale wspólne działanie dla realizacji wspólnego 
celu w wieloaspektowej wspólnocie mają być sposobem koegzystencji kobiet i męż-
czyzn. „W osobie ludzkiej – mówił biskup Wyszyński – musi się pogodzić i zharmonizo-
wać duch i ciało; w małżeństwie – pierwiastek męski i kobiecy”, gdyż normalny proces 
życia i rozwoju osoby domaga się tego, by człowiek nie był odosobniony. „Współpraca 
dwojga z łaską, którą otrzymaliście przez Kościół, mówi nam o najpierwszej łasce, 
nazwanej mutuum adiutorium – wzajemną pomocą. To jest siła, która ma Was zespa-
lać bardzo wszechstronnie” . W tym celu człowiek oczekuje, i to ciągle od innych ludzi 
pomocy; pomocy od urodzenia aż do naturalnej śmierci. „<Biada człowiekowi samemu, 
uczyńmy mu pomoc jemu podobną> (Rdz 1,18). Po tym Bożym postanowieniu obok 
pierwszego człowieka Adama, zjawił się drugi człowiek – Ewa. Już jest towarzystwo. 
Już jest społeczność. Już człowiek nie jest sam”. W ten sposób, zdaniem Kardynała, 
powstała pierwsza relacji równości społecznej, wyrastająca z samej natury człowieka. 
Dwoistość płci stała się faktem, który Bóg ustanowił po to, aby mężczyzna razem z 
kobietą byli obrazem kochającego Boga i by podobnie jak On stali się źródłem nowego 
życia. Z kolei zachowanie tej równowagi i jej pielęgnowanie Bóg powierzył człowiekowi, 
bo to przecież on jest „w całym przebiegu życia uzależniony od innych, oczekując 
ciągle od nich pomocy” Zatem współdziałanie dwojga, w jednym wyznaczonym przez 
Opatrzność zadaniu, ma się spełnić „w jakiejś przedziwnej wspólnocie psychiczno-
duchowej, w jakiejś umiejętności współdziałania i współżycia”. O tej równości dość 
często przypominał kobietom prymas Wyszyński, przypominał o niej również i dziew-
czętom. „Nie myślcie, że wasza odmienność od mężczyzn, młodzieńców i chłopców 
jest różnicą istotną i zasadniczą” 

Według niego patrzenie na kobietę, jako na osobę naprawdę równą mężczyźnie, wy-
maga wyzwolenia się z freudowskiego panaseksualizmu, a także teologii „zamkniętych 
oczu”, która powściągana przez surowe normy moralne lub skrzywione sumienie nie 
umie z ufnością patrzeć na świat, w którym przecież „dla poprawnego rozumowania 
potrzeba nieustannie podkreślać to, że i mężczyzna i kobieta są osobami, są jeste-
stwami rozumnymi i wolnymi, że mają każde własny cel istnienia, zarówno ziemski 
(doskonałość życia), jak i wieczny (szczęście w jedności z Bogiem). I to jest coś wspól-
nego, to jest właśnie baza, na której trzeba się oprzeć i mocno się niej trzymać”. Stąd 
Prymas apelował do mężczyzn o zmianę myślenia i sposobu patrzenia na kobietę 
wskazując, że „człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich”. 
Przypominał także, że odrębne właściwości psychiki mężczyzny i kobiety nie przeciw-
stawiają się sobie, ale się wzajemnie uzupełniają, bowiem „każdy człowiek – nawet 
najmocniejszy, najbardziej pewny siebie – potrzebuje dla dobra osobistego i społecz-
nego wartości duszy kobiecej”. Sam to realizował przez dostrzeganie wielkiego trudu 
ich codziennej pracy i w kulturze odnoszenia się do nich, co uważał nie za objaw 
grzeczności, ale sprawiedliwości. (Ks. Mariusz Roszewski 

________________________ 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 

-  Odwiedziny chorych - środa - piątek od 10:30 

- 7:30PM Msza Św. oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa. 

 - Adoracja Najświętszego Sakramentu do 11:00PM (okazja do spowiedzi św.) 
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Washington

CatholicMatch.com/WA

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

Pointer
Realty
Danuta Kieko

Designated Broker

danuta@pointer-realty.com

(206) 353-6790
2836 36th Ave W - Seattle, WA

POLONEZ
AUTOMOTIVE 

    COMPLETE    COMPLETE

FOREIGN & DOMESTICFOREIGN & DOMESTIC

     SERVICE     SERVICE

(206) 824-3024 

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 

kdickens@4LPi.com

or (800) 950-9952 x5809


