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PASTORAL SERVICE 

SUNDAY MASSES 
SATURDAY 5:00 PM  - English 
SUNDAY  8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish 
   12:00 PM  - Polish 
                   7:00PM  - 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   8:00PM  - 11:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

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 OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

SATURDAY, 12.05.20                                           

10:00 AM  - O Boże błogosławieństwo dla członków 

wspólnoty Żywego Różańca oraz ich rodzin 
 

5:00 PM + Rose Frison 

SUNDAY, 12.06.20   

8:00AM    - For God’s  and good health for 

Knights of Columbus Council 676 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo, 

łaskę wiary, nadziei i miłości dla Janiny
 

12:00PM ++ Stanisława, Franciszek Wróbel  
 

7:00PM O Boże błogosławieństwo dla 

Basi Radka z okazji imienin oraz urodzin 
 

TUESDAY, 12.08.20  

8:00 AM  - ________________________ 

WEDNESDAY, 12.09.20   

7:30 PM - W intencji zmarłych (z wypominek) 

 

THURSDAY, 12.10.20   

8:00AM      + Grzegorz Modliński 
  

FRIDAY, 12.11.20                                           

7:30 PM - ________________________ 

SATURDAY, 12.12.20                                           

10:00 AM  O Boże błogosławieństwo dla babci 

(97 rocz. urodzin)  oraz dla Łucji z okazji imienin 
 

5:00 PM + Rose Frison 
 

SUNDAY, 12.13.20   

8:00AM  - ________________________ 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo  

dla Jasia z okazji urodzin
 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski dla Karoliny 
 

7:00PM   ++ Irena, Józef, Jacek, Gerald, Alicja 

———————------- 
 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF DECEMBER 06 

Sunday:  Is 40:1-5, 9-11 / 2 Pt 3:8-14 

   Mk 1:1-8   

Monday:  Is 35:1-10 / Lk 5:17-26 

Tuesday:  Gn 3:9-15, 20 

   Eph 1:3-6, 11-12 / Lk 1:26-38 

Wednesday: Is 40:25-31 / Mt 11:28-30 

Thursday: Is 41:13-20 / Mt 11:11-15 

Friday:  Is 48:17-19 / Mt 11:16-19 

Saturday:  Zec 2:14-17 / Lk 1:26-38 

Next Sunday: Is 61:1-2a, 10-11 

   1 Thes 5:16-24 

John the Baptist's life was fueled by one 

burning passion - to point others to Jesus 

Christ and to the coming of his kingdom. 

Who is John the Baptist and what is the 

significance of his message for our lives? Scripture tells us 

that John was filled with the Holy Spirit even from his moth-

er's womb by Christ himself, whom Mary had just conceived 

by the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth 

John leaped in her womb as they were filled with the Holy 

Spirit. The fire of the Spirit dwelt in John and made him the 

forerunner of the coming Messiah. John was led by the Spirit 

into the wilderness prior to his ministry where he grew in the 

word of God and was tested in preparation for his prophetic 

mission. John's clothing was reminiscent of the prophet 

Elijah. 

Called to hear and obey the Word of God 

John broke the prophetic silence of the previous centuries 

when he began to speak the word of God to the people of 

Israel. His message was similar to the message of the Old 

Testament prophets who chided the people of God for their 

unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in 

them. Among a people unconcerned with the things of God, 

it was his work to awaken their interest, unsettle them from 

their complacency, and arouse in them enough good will to 

recognize and receive Christ when he came. Are you eager 

to hear God's word and to be changed by it through the 

power of the Holy Spirit? 

Jesus tells us that John the Baptist was more than a proph-

et . John was the voice of the Consoler who is coming. He 

completed the cycle of prophets begun by Elijah. What the 

prophets had carefully searched for and angels longed to 

see, now came to completion as John made the way ready 

for the coming of the Messiah, God's Anointed Son, the Lord 

Jesus Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit begins 

the restoration to the human race of the "divine likeness", 

prefiguring what would be achieved with and in the Lord 

Jesus. 

Let the Holy Spirit purify and transform your mind and heart 

John's baptism was for repentance - turning away from sin 

and taking on a new way of life according to God's word. Our 

baptism in Jesus Christ by water and the Spirit results in a 

new birth and entry into God's kingdom as his beloved sons 

and daughters. The Lord Jesus comes to baptize each one 

of us in his Holy Spirit so that we may walk in his truth and 

holiness and radiate the joy of the Gospel to all we meet. 

God's word has power to change and transform our lives so 

that we may be lights that point others to Jesus Christ. Like 

John the Baptist, we too are called to give testimony to the 

light and truth of Christ. Do you point others to Jesus Christ 

in the way you live, speak, and treat others? 

Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know 

the joy and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy 

Spirit and empower me to witness the truth of your Gospel 

and to point others to Jesus Christ. 

People knew over a year in advance that the Pope was 

coming for a visit to America and the preparations began. 

Security, space limitations and requirements, protocols, 

crowd management, itineraries, invitations, regulations, and 

so much more was necessary to pull this event off effective-

ly. It’s not every day that we get a visit from such a promi-

nent dignitary. Thought, effort, meticulous attention to detail 

and vision all are necessary to make this thing work. After 

all, he can’t just show up in the ordinary and normal daily 

routines of life and catch people unprepared! Tickets have to 

be purchased, buses rented, hotel rooms reserved, and 

travel arrangements made early because it will be impossi-

ble to see him if we wait too long! 

We do this kind of preparing not only for prominent religious 

figures but for political dignitaries, notable sports figures, 

people of fame, and even actors. If an individual intrigues us, 

we are going to want to do all we have to do to get a “good 

seat” in the house. Does Jesus Christ captivate this much of 

our attention? We are asked to prepare the way of the Lord 

and to do so not with frantic frenzy but patient enthusiasm. 

We do not have to stand on a street corner making profound 

announcements about God’s coming or become overly 

zealous in our embrace of the Good News. Our task is quiet-

er, more interior, captivating, and consuming. We are asked 

to change. We have to conduct our lives with holy devotion. 

Is the cost of that ticket too much for you? Don’t you want 

the “best seat” in the house? You don’t want to miss Our 

Lord’s arrival when he comes, do you? After all, if he comes 

while you are going about your daily routines without you 

even knowing, he may catch you off guard. Or, he may 

come in disguise looking like a beggar, a prisoner, migrant, 

refugee, or someone who is lost. Would you be ready to 

recognize him then? Preparing for the coming of Christ 

requires a change of mind, heart, and behavior. It is not 

adequate to simply do the things we always do. We want our 

lives to speak of the exciting news of Christ’s coming and 

the joy that the Gospel brings. It has to do with our demean-

or, values, priorities, choices, and how we structure daily 

routines. Of course, it involves sacrifice. All anticipations do! 

Are you excited, captivated, enthusiastic, and sitting on the 

edge of your seat eager to celebrate his coming among us at 

Christmas, and waiting for him to come again? If not, why 

not? 

———————------- 
Solemnity of the  

Immaculate Conception of BVM 
On Tuesday, December 8th, we celebrate the Solemnity 
of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary  

The Masses will be celebrated: 
8:00 AM - in English  

7:30PM - in  Polish 

 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 
emergency please call the parish office at any time: 
 (206)282 - 1804. 

St. Margaret of Scotland Parish Community December 06, 2020 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata dla młodzieży od 14 roku życia.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy 
przed planowaną datą ślubu. 

ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwo-
nić o każdej porze  - tel. (206)282 - 1804 
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są 

osobom, które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 



ADWENTOWE OCZEKIWANIE 
ADWENTOWE NAWRÓCENIE 

Chrześcijanin jest człowiekiem oczekiwania na 

spełnienie się Bożej obietnicy - jest człowiekiem adwentu. Jego oczy, myśli i 

serce powinny być skierowane na ów niezwykły dzień, który ma nadejść niespo-

dziewanie jak złodziej w nocy. Nie ma tu miejsca na bierność, ospałość, brak 

czujności. Nasz Bóg może się niespodziewanie pojawić, tu i teraz, pośród tych, a 

nie innych ludzi. Nie wytłumaczymy się wtedy zaskoczeniem. Nauczmy się trak-

tować adwent jako teraźniejszość, a nie abstrakcyjną przyszłość. Właśnie dyna-

mika naszego oczekiwania czyni go teraźniejszością. Jako chrześcijanie musimy 

być adwentem dogłębnie przeniknięci! 

Co oznacza przesłanie Jana Chrzciciela, które wybrzmiewa z Ewangelii: Nawróć-

cie się, bo bliskie jest Królestwo Boże! ?. 

Słowo „nawrócić się” znaczy tyle co „kierować, udawać się na poprzednie miej-

sce”. Nasze „poprzednie miejsce” było u Boga i z Bogiem. Wyszliśmy bowiem od 

Boga, który nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje (Rdz 1, 27). Niestety 

smutną jest prawdą, że ustawicznie oddalamy się od Boga i zamazujemy w nas 

Jego obraz i podobieństwo, popełniając liczne grzechy. Dlatego trzeba nam 

ciągle nawracać się do Boga i odnawiać w sobie Jego obraz.  

W okresie Adwentu musimy sobie uświadomić, że cel naszego życia może wy-

pełnić się tylko w Chrystusie i przez Chrystusa. Przyszedł On po to, aby nas 

zbawić, ale również po to, aby nasze życie odnalazło w Nim całą swą pełnię. 

Zapytajmy, czy rozpoczęliśmy czas Adwentu od ponownej refleksji nad naszym 

życiem, pragnąc zmiany dotychczasowego postępowania?  

W adwentowym oczekiwaniu na przyjście Pana przewodzi nam Maryja, pokorna 

służebnica Pańska. Prośmy ją, aby uczyła nas postawy uniżoności i pokornego 

przyjmowania woli Bożej w duchowym adwencie dnia codziennego.  

bp Zygmunt Zimowski 

   ———————------- 

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Świętowanie Bożego Narodzenia poprzedza okres przygo-

towawczy, zwany Adwentem. Pragnienie i wołanie o Zba-

wiciela wypełnia cały Adwent.  

Przyjście na świat Zbawiciela w dniu Bożego Narodzenia 

łączy się ściśle z Matką Bożą. Już na początku Adwentu 

czcimy zapowiedź Jej narodzenia w uroczystość Niepoka-

lanego Poczęcia.  Uroczystość ta łączy się jednak z myślą 

przewodnią Adwentu. Bowiem w okresie, który przygotowuje nas na przyjście 

Zbawiciela, chętnie zwracamy wzrok ku Jego Matce - Maryi. Widzimy w Niej jak 

w jutrzence porannej bliski już brzask dnia przed wschodzącym słońcem naro-

dzenia Jezusa Chrystusa. 

Maryja przyszła na świat i żyła jedynie ze względu na Chrystusa. Towarzyszyła 

Mu przez całe życie, jak nikt z ludzi. Z tej ścisłej łączności z Chrystusem wypły-

wają przedziwne Jej przywileje i łaski, a wśród nich łaska Niepokalanego Poczę-

cia, czyli łaska całkowitej wolności od grzechu pierworodnego od chwili poczęcia. 

Wszak sama godność Macierzyństwa Bożego wymagała, aby Matka Zbawiciela 

była " cała piękna i bez żadnej zmazy" (Pnp 4,7). Otrzymała tę łaskę uprzedzają-

co, ze względu na przyszłe zasługi zbawczej męki i śmierci Jej Syna. 

Największym sprzymierzeńcem prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi był 

"zmysł wiary" pobożnego ludu. Wiara ta była żywa wśród wiernych od początku 

istnienia Kościoła. 

Kościół Wschodni nigdy prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi nie ogłaszał, 

gdyż była ona na Wschodzie powszechnie uznawana. Co więcej, właśnie tam w 

VII w. zaczęto obchodzić Święto Niepokalanego Poczęcia. Św. Andrzej z Krety 

mówi w jednej ze swoich homilii: " Hańba grzechu przyciemniła piękno i dostojeń-

stwo natury ludzkiej, ale gdy się rodzi Matka Tego, który jest samą pięknością, 

natura w Jej osobie odzyskuje dawne przywileje i kształtuje się według wzoru 

prawdziwie godnego Boga (...) jest przebóstwieniem, przebóstwienie zaś jest 

upodobnieniem do pierwotnego stanu". 

W Kościele Zachodnim święto to przyjęło się w IX w. Papież Sykstus IV (+1484) 

rozszerzył je na cały Kościół, a papież Klemens XI (+1721) ogłosił je jako święto 

obowiązkowe. Papież bł. Pius IX, 8 grudnia 1854 r. w bulli "Ineffabilis Deus" - 

Niewysłowiony Bóg" ogłosił jako dogmat wiary prawdę, że Najświętsza Bogaro-

dzica Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia była wolna od wszelkiej zmazy 

grzechu pierworodnego przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela 

rodzaju ludzkiego. 

W cztery lata później ukazała się Matka Boża św. Bernardecie Soubirous. 25 

marca 1858 r. trzykrotnie zapytana, jakie jest Jej imię, odpowiedziała dopiero za 

trzecim razem: "Jam jest Niepokalane Poczęcie". W ten sposób nie tylko potwier-

dziła ogłoszenie dogmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu, ale dała także do zrozu-

mienia, jak drogi jest Jej ten przywilej i łaska. 

Ojciec Święty Jan Paweł II chwalił Niepokalane Poczęcie Maryi w Jej bazylice 

rzymskiej Santa Maria Maggiore 5 grudnia 1984 r. tymi słowami: "Łaski pełna...". 

Gdy te słowa Archanioła zostały wypowiedziane, Adwent ludzkości osiągnął swój 

zenit. I dlatego też Niepokalane Poczęcie Maryi znajduje rokrocznie swe miejsce 

liturgiczne w okresie Adwentu. Albowiem pozdrowienie "łaski pełna" świadczy o 

tajemnicy Niepokalanego Poczęcia". 

Niech Maryja Niepokalanie Poczęta, która przyszła na świat jako "łaski pełna", 

prowadzi nas stale do Chrystusa. Niech będzie światłem naszego Adwentu, czyli 

naszego przyjścia do Chrystusa. 

 KS. ZENON MOŃKA 

———————------- 

 8 XI I  UROCZYSTOŚĆ  N IEPOKALANEGO  POCZĘCIA 
Wtorek, 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  

Msze Święte  będą sprawowane: 

8:00AM - j. angielski   * 7:30PM - j. polski.   

———————------- 
  RORATY  

Sobota – 10:00AM   
———————------- 

 OPŁATKI  W IGIL IJNE  

Można nabyć w kruchcie kościoła, w zakrystii lub w kancelarii  - ofiara dobrowolna 

———————------- 

SPOWIEDŹ  ADWENTOWA  
PONIEDZIAŁEK 14 XII  7:00PM - 8:00PM 

WTOREK 15 XII  7:00PM - 8:00PM 

ŚRODA 16 XII    6:30PM - 7:30PM 

CZWRATEK 17 XII   7:00PM - 8:00PM 

PIĄTEK 18 XII   6:30PM - 7:30PM 

SOBOTA  19 XII  9:30AM DO 10:00AM ORAZ 4:00PM-5:00PM 

NIEDZIELA 20 XII   30 minut przed Mszą Św. o 8:00, 9:45; 12:00PM oraz 7:00PM 

PONIEDZIAŁEK 21 XII  7:00PM - 8:30PM 

WTOREK 22 XII  7:00PM - 8:30PM 

ŚRODA 23 XII  6:30PM-7:30PM ORAZ PO MSZY ŚW.  

 

06 grudnia, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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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 Rob Witte to place an ad today! 

rwitte@4LPi.com

or (800) 950-9952 x2501


