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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, 12.12.20                                           

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 
 

TUESDAY, 12.15.20  

8:00 AM  - ________________________ 

WEDNESDAY, 12.16.20   

7:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla 

Mariana Olech 

 

THURSDAY, 12.17.20   

8:00AM      + Grzegorz Modliński 
  

FRIDAY, 12.18.20                                           

7:30 PM - Dziękczynno-błagalna w rocznicę 

ślubu Henryki i Stanisława Posłuszny 

SATURDAY, 12.19.20                                           

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM + Rose Frison 
 

SUNDAY, 12.20.20   

8:00AM  - ________________________ 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo  

dla Jasia z okazji urodzin
 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski w dla rodziny Oleksy 

7:00PM   ++ Lucyna, Kazimierz Wnukowscy 

———————------- 
DAILY READINGS FOR THE WEEK OF DECEMBER 13 

Sunday:       Is 61:1-2a, 10-11/1 Thes 5:16-24 

        Jn 1:6-8, 19-28  

Monday:  Nm 24:2-7, 15-17a/Mt 21:23-27 

Tuesday:  Zep 3:1-2, 9-13 / Mt 21:28-32 

Wednesday: Is 45:6b-8, 18, 21c-25 

   Lk 7:18b-23 

Thursday: Gn 49:2, 8-10 / Mt 1:1-17 

Friday:  Jer 23:5-8 / Mt 1:18-25 

Saturday: Jgs 13:2-7, 24-25a/Lk 1:5-25 

Next Sunday: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a,16 
   Rom 16:25-27 

Do you know the favor of the Lord? 

Every 50 years the people of Israel 

were commanded to celebrate a 

Year of Jubilee - a year of favor by 

the Lord. God did not want his peo-

ple to forget all the blessings and favors he had 

shown them over the years. Isaiah prophesied in a 

year of Jubilee that God would send his anointed 

one to bring his people back from their time of exile. 

The anointed one would bring good news (the same 

word as "gospel") - news of freedom for those who 

were oppressed by sin, darkness, despair, and bro-

kenness. 

John humbly recognized that his calling 

came from God and not from man 

When John the Baptist announced the imminent 

coming of God's Anointed One, the Messiah, the 

religious leaders questioned his authority to speak 

so boldly in God's name. They asked him bluntly, 

"Who are you?" and "What do you say about your-

self?" They wanted to know if he was really sent by 

God. Did he claim to be the Messiah or one of the 

great prophets who was expected to return and 

announce the Messiah's arrival? John had no doubt 

and no mistaken identity about his call and mission. 

In all humility and sincerity he said he was only a 

voice bidding people to get ready for the arrival of 

the greatest Ruler of all, God's anointed King and 

Messiah. 

John's identity and our identity is derived  

from God's Son - Jesus Christ 

John the Baptist bridges the Old and New Testa-

ments. He is the last of the Old Testament prophets 

who points the way to the Messiah. He is the first of 

the New Testament witnesses and martyrs. He is the 

herald who prepares the way for Jesus and who 

announces his mission to the people: Behold the 
Lamb of God who takes away the sins of the world! 
John saw from a distance what the Messiah would 

come to accomplish - our redemption from slavery 

to sin and our adoption as sons and daughters of 

God, our heavenly Father. Do you recognize who 

you are in Christ? The Lord Jesus has come to re-

store us to friendship with God and he has made us 

citizens of heaven - his everlasting kingdom of 

peace and justice. 

Do you point others to Jesus Christ - 

the one true Lord and Savior of the world? 

John was the greatest of the prophets, yet he lived 

as a humble and faithful servant of God. He pointed 

others to Jesus, the true Messiah and Savior of the 

world. The Christian church from the earliest of 

times has given John many titles which signify his 

mission: Witness of the Lord, Trumpet of Heaven, 
Herald of Christ, Voice of the Word, Precursor of 
Truth, Friend of the Bridegroom, Crown of the 
Prophets, Forerunner of the Redeemer, Preparer of 

Salvation, Light of the Martyrs, and Servant of the 
Word. Do you point others to Jesus Christ by the 

example and witness of your life? 

Lord Jesus, make me a herald of your word of truth 

and grace. Help me to be a faithful witness of the joy 

of the Gospel and to point others to you as John did 

through his testimony. 

 
Did you ever stop and realize that there is no earthly 

gain that can ever really satisfy us? Think of winning the 

Lotto. On this side of the winning ticket, it’s all about the 

money, the new car, house, vacations, bank accounts, 

and infinite pleasures. The possibility of acquiring all of 

these earthly securities brings us back again and again 

to the purchase of a ticket. Then, one day we win! Our 

dreams are fulfilled, and happiness is on the horizon. 

Then one day, we wake up and realize that nothing has 

really changed, and I am not as satisfied as I thought I 

was or would be. I find myself living in my incomplete-

ness and with my profound sorrow and grief. I did not 

find joy. 

 

Glimpses of joy are possible but not by material means. 

They are brought to us through incredible experiences 

of connection that bring us face to face with real and 

authentic faith, hope, and love. And, they are glimpses 

and do not last. The moment we find ourselves looking 

back at them, they are gone, and we find ourselves 

remembering the moment in memory. To carry joy 

within us is to realize that it is not something I create, 

manufacture or even acquire. It is not able to be pur-

chased. It is a gift. My need for joy mirrors my need for 

eternity, for a Creator who has a claim on the very es-

sence of who I am and desires a home within me. As C. 

S. Lewis discovered, joy is a surprise that speaks to my 

very soul and is given as gift by the God who loves me. 

 

The beauty of Advent is found in discovering the beauty 

of the gift of joy. God has visited his people for no other 

reason than to show them where and how to find joy! All 

of our human and earthly joy experiences are always 

only glimpses. They never satisfy us, sustain us or fulfill 

us. It is only God who is the joy of my soul. Real, Divine 

experiences of joy catch us off guard, make us stop and 

become aware, bring a feeling of awe and rightness and 

have an eternal Otherness about them. Nothing created 

by humans can ever come close to this. We probably 

will not fully realize the truth of all of this until we actual-

ly meet God face to face in heaven one day. Then, in 

that sacred moment when our hearts leap for joy we will 

understand what we have been tirelessly searching for 

all along. Intense gratitude will most surely follow. 

 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 13, 2020 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii Świętej 23 maja 2021 

BIERZMOWANIE: Młodzież otrzzma sakrament bierzmowania 13 czerwca 2021 

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 



POKORA FUNDAMENT  
PRAWDZIWEJ RADOŚCI I POKOJU  

 W trzecią niedzielę Adwentu zwaną „Gaudete”, zostali-

śmy zaproszeni, aby rozważyć tajemnicę przychodzenia 

Boga do ludzkiego serca. Duchowym przewodnikiem dzi-

siejszej refleksji jest św. Jan Chrzciciel.  

 W czasie, kiedy nauczał, cała judzka kraina i mieszkań-

cy Jerozolimy byli przekonani i pragnęli, żeby to Jan, zwany 

Chrzcicielem, okazał się oczekiwanym Mesjaszem. Jan 

Chrzciciel dobrze o tym wiedział i czuł odpowiedzialność za 

to, co powie na swój temat. Wiedział, że wystarczy słowo, a 

tłumy pójdą za nim jako za Mesjaszem.  

 Będąc u szczytu sławy, Jan wychodzi do ludzi i mówi: 

„Ja nie jestem Mesjaszem. Ja chrzczę wodą. Pośród was 

stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a które-

mu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sanda-

łów” (J 1, 26-27).  

 Jakże wiele jest cierpień, bólu, nieszczęść i niepokoju 

wśród ludzi wtedy, gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu. 

Zawsze się źle dzieje na świecie, gdy brakuje pokory, która 

za św. Janem Chrzcicielem powtarza: To nie ja jestem wa-

szym Zbawicielem, źródłem waszego szczęścia, waszego 

życia. To nie ja mam być na pierwszym miejscu, ale On, 

prawdziwy Bóg i Człowiek: Jezus Chrystus, Mesjasz, ocze-

kiwany Zbawiciel.  

 Niech dzisiejsza niedziela będzie dla nas lekcją pokory, 

tej prawdziwej, która nas nie poniża, nie zawstydza ani nie 

pomniejsza. Pokory, która każąc nam wywyższyć Boga, 

stawia nas samych na właściwym miejscu wobec Niego i 

Jego historii zbawienia. Tylko taka pokora, zbudowana na 

głębi wiary i miłości do Jezusa Chrystusa, może uratować 

to, czym jest adwent w naszym życiu i pomóc nam prawdzi-

wie i w pokoju przeżyć święta Bożego Narodzenia.  

 bp Zygmunt Zimowski 
   ———————------- 

BĄDŹMY ŚWIADKAMI CHRYSTUSA 
„JAM GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSTYNI:  
PROSTUJCIE DROGĘ PAŃSKĄ” (J 1, 23)  

 
Adwent odkrywa tajemnicę przyjścia Zbawiciela na 

ziemię. Zstąpienie Chrystusa na ziemię jest wiel-

kim darem Boga dla człowieka, ale domaga się zajęcia określonej 

postawy. Rozwój królestwa Bożego na ziemi, troska o chrześcijań-

ską przemianę świata - o narodziny Chrystusa w sercu każdego 

człowieka, jest także naszą sprawą.  

Z pewnością realizacja tych zadań nie jest łatwa. Wiele przeszkód 

wypływa z samej natury człowieka. Jakkolwiek chrzest gładzi 

grzech pierworodny, jednak ciągle pozostaje w nas pokusa stawia-

nia siebie ponad Bogiem. Głoszeniu Dobrej Nowiny i oparciu na 

niej życia nie sprzyja też otoczenie.  

Coraz mocniej uwidaczniają się konsekwencje postmodernizmu 

przenikającego współczesną cywilizację.  Dochodzi do absolutyza-

cji subiektywizmu i relatywizmu, lansowane są utopijne wizje 

szczęścia, człowiek coraz bardziej doświadcza pustki aksjologicz-

nej i ucieka od rzeczywistości. Ten kontekst dzisiejszej egzystencji 

przekonuje, że Adwent nie może być jedynie czasem miłych myśli 

o przyjściu Zbawiciela na ziemię, ale wymaga weryfikacji postępo-

wania, włączenia się w autentyczne życie Ewangelią. Potrzeba 

świadectwa o Chrystusie żyjącym w Kościele i spotykanym w dru-

gim człowieku.  

 ks. Stanisław Dziekoński  

ODLITWA ZA OJCZYZNĘ  
PRZEZ PRZYCZYNĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę 

wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za 

przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli do-

pełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić 

grożące jej niebezpieczeństwa.  

Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. 

Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i mę-

stwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obo-

wiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i 

żarliwych o dusz zbawienie. 

Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszel-

ką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową 

pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra pu-

blicznego.  

Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, 

zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. 

Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności wzglę-

dem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebacze-

nia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi 

nasze serca! Amen. 

 

  ———————------- 

  RORATY  
Sobota – 10:00AM   

———————------- 

 OPŁATKI  W IGIL IJNE  

Można nabyć w kruchcie kościoła, w zakrystii lub w kancelarii. 

———————------- 

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 każdą Mszą Świętą 

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.  
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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


