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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, 12.26.20                                           

10:00 AM  - Dziękczynno-błagalna w 50 

rocznicę śluby Miry i Ziomka Pawluśkiewicz 

5:00 PM + Rose Frison 
 

SUNDAY, 12.27.20 HOLY FAMILY SUNDAY   

8:00AM  - ________________________ 
 

9:45AM + Michał 

12:00PM - ________________________ 
 

7:00PM   ++Zbyszek, Paulina Nawrot 
 

TUESDAY, 12.29.20  

8:00 AM  - ________________________ 

WEDNESDAY, 12.30.20   

7:30 PM - ________________________ 

 

THURSDAY, 12.31.20   

5:00PM      - ________________________  
  

FRIDAY, 01.01.2021 

SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD                                     

8:00AM  - For Parishioners 

9:45AM - ________________________ 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla Beaty Różańskiej 

SATURDAY, 01.02.21                                           

10:00 AM  - W intencji członków Żywego  

Różańca oraz ich rodzin 

5:00 PM + Rose Frison 
 

SUNDAY, 01.03.21 EPHIPHANY OF THE LORD   

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

for Knights of Columbus Council 676 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo  

dla wnuków Marty i Marcina Michał  

12:00PM - O Boże błogosławieństwo dla Adama, 

Tomasza, Michała Sowińskich oraz ich rodzin 
 

7:00PM   - ________________________ 

 DAILY READINGS FOR THE WEEK OF DECEMBER 27 

Sunday:  Sir 3:2-6, 12-14/ Col 3:12-21 

   Lk 2:22   

Monday:  1 Jn 1:5 - 2:2 / Mt 2:13-18 

Tuesday:  1 Jn 2:3-11 / Lk 2:22-35 

Wednesday: 1 Jn 2:12-17 / Lk 2:36-40 

Thursday: 1 Jn 2:18-21 / Jn 1:1-18 

Friday:  Nm 6:22-27 / Gal 4:4-7 

   Lk 2:16-21 

Saturday:  1 Jn 2:22-28 / Jn 1:19-28 

Next Sunday: Is 60:1-6 

   Eph 3:2-3a, 5-6 / Mt 2:1-12 

 Do you know the favor of the Lord? After 

Jesus' birth, Mary fulfills the Jewish right of 

purification after childbirth. Since she could 

not afford the customary offering of a lamb, 

she gives instead two pigeons as an offering of the poor. This 

rite, along with circumcision and the redemption of the first-

born point to the fact that children are gifts from God. Jesus 

was born in an ordinary home where there were no luxuries. 

Like all godly parents, Mary and Joseph raised their son in the 

fear and wisdom of God. He, in turn, was obedient to them 

and grew in wisdom and grace. The Lord's favor is with those 

who listen to his word with trust and obedience. Do you know 

the joy of submission to God? And do you seek to pass on the 

faith and to help the young grow in wisdom and maturity? 

THE HOLY SPIRIT REVEALS  

THE PRESENCE OF THE SAVIOR OF THE WORLD 

What is the significance of Simeon's encounter with the baby 

Jesus and his mother in the temple? Simeon was a just and 

devout man who was very much in tune with the Holy Spirit. 

He believed that the Lord would return to his temple and 

renew his chosen people. The Holy Spirit also revealed to him 

that the Messiah and King of Israel would also bring salvation 

to the Gentile nations. When Joseph and Mary presented the 

baby Jesus in the temple, Simeon immediately recognized 

this humble child of Bethlehem as the fulfillment of all the 

messianic prophecies, hopes, and prayers. Inspired by the 

Holy Spirit he prophesied that Jesus was to be "a revealing 

light to the Gentiles". The Holy Spirit reveals the presence of 

the Lord to those who are receptive and eager to receive him. 

Do you recognize the indwelling presence of the Lord with 

you? 

THE 'NEW TEMPLE' OF GOD'S PRESENCE IN THE WORLD 

Jesus is the new temple. In the Old Testament God manifest-

ed his presence in the "pillar of cloud" by day and the "pillar of 

fire" by night as he led them through the wilderness. God's 

glory visibly came to dwell over the ark and the tabernacle 

(Exodus 40:34-38). When the first temple was built in Jerusa-

lem God's glory came to rest there. After the first temple was 

destroyed, Ezekiel saw God's glory leave it. But God prom-

ised one day to fill it with even greater glory. That promise is 

fulfilled when the "King of Glory" himself comes to his temple. 

Through Jesus' coming in the flesh and through his saving 

death, resurrection, and ascension we are made living tem-

ples of his Holy Spirit. Ask the Lord to renew your faith in the 

indwelling presence of his Spirit within you. And give him 

thanks and praise for coming to make his home with you. 

MARY RECEIVES BOTH  

A CROWN OF JOY AND A CROSS OF SORROW 

Simeon blessed Mary and Joseph and he prophesied to Mary 

about the destiny of this child and the suffering she would 

undergo for his sake. There is a certain paradox for those 

blessed by the Lord. Mary was given the blessedness of being 

the mother of the Son of God. That blessedness also would 

become a sword which pierced her heart as her Son died 

upon the cross. She received both a crown of joy and a cross 

of sorrow. But her joy was not diminished by her sorrow be-

cause it was fueled by her faith, hope, and trust in God and 

his promises. Jesus promised his disciples that "no one will 

take your joy from you". The Lord gives us a supernatural joy 

which enables us to bear any sorrow or pain and which nei-

ther life nor death can take way. Do you know the peace and 

joy of a life surrendered to God with faith and trust? 

THE HOLY SPIRIT RENEWS OUR HOPE IN THE PROMISE OF GOD 

Simeon was not alone in recognizing the Lord's presence in 

the temple. Anna, too, was filled with the Holy Spirit. She was 

found daily in the temple, attending to the Lord in prayer and 

speaking prophetically to others about God's promise to send 

a redeemer. Supernatural hope grows with prayer and age! 

Anna was pre-eminently a woman of great hope and expecta-

tion that God would fulfill all his promises. She is a model of 

godliness to all believers as we advance in age. 

Advancing age and the disappointments of life can easily 

make us cynical and hopeless if we do not have our hope 

rightly placed. Anna's hope in God and his promises grew with 

age. She never ceased to worship God in faith and to pray 

with hope. Her hope and faith in God's promises fueled her 

indomitable zeal and fervor in prayer and service of God's 

people. 

OUR HOPE IS ANCHORED IN GOD'S EVERLASTING KINGDOM  

OF RIGHTEOUSNESS, PEACE, AND JOY 

What do you hope for? The hope which God places in our 

heart is the desire for the kingdom of heaven and everlasting 

life and happiness with our heavenly Father. The Lord Jesus 

has won for us a kingdom of righteousness, peace, and joy in 

the Holy Spirit . The Holy Spirit gives hope to all who place 

their trust in the promises of God. God never fails because his 

promises are true and he is faithful. The hope which God 

places within us through the gift of the Spirit enables us to 

persevere with confident trust in God even in the face of trails, 

setbacks, and challenges that may come our way. 

Is there anything holding you back from giving God your 

unqualified trust and submission to his will for your life? Allow 

the Lord Jesus to flood your heart with his peace, joy, and 

love. And offer to God everything you have and desire - your 

life, family, friends, health, honor, wealth, and future. If you 

seek his kingdom first he will give you everything you need to 

know, love, and serve him now and enjoy him forever. 

Lord Jesus, you are my hope and my life. May I never cease 
to place all my trust in you. Fill me with the joy and strength of 
the Holy Spirit that I may boldly point others to your saving 

presence and words of eternal life. 
 

NEW YEAR’S EVE 5:00PM - ENGLISH 
 

SOLEMNITY OF MARY THE HOLY MOTHER OF GO 

Friday, January 1, 2021   

    8:00 AM - English 

 9:45 AM - Polish  & 12:00 PM - 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 27, 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 



W dniu Waszego Święta dziękuję Wam, że aktywnie budujecie wielkość i świę-

tość naszej Rodziny Parafialnej. Przede wszystkim od Was zależy teraźniejszość 

i przyszłość naszego Kościoła i naszej Parafii.  

Drodzy Rodzice, Wy przez Waszą głęboką wiarę, codzienny trud wychowania 

dzieci, przez Waszą ciężką pracę i często nieprzespane noce, wypełniacie nie-

zwykle ważną misję w Kościele i naszej polonijnej społeczności.  

Dziękuję Wam za Waszą wierność i Waszą miłość.  

Niech Bóg  Wam błogosławi i niech Was strzeże.  

Niech Święta Rodzina otula Was ciepłem miłości i czuwa nad Wami! 

Wasz duszpasterz 

Ks. Andrzej    

PAPIEŻ  FRANCISZEK  DO  RODZIN  
 „Małżeństwo chrześcijańskie i życie rodzinne będą pojmowane w całym ich 

pięknie i atrakcyjności, jeśli będą zakotwiczone w miłości Boga, który nas stwo-

rzył na swój obraz, abyśmy mogli oddać Mu chwałę jako ikony Jego miłości i 

Jego świętości w świecie. Ojcowie i matki, dziadkowie i babcie, dzieci i wnuki: 

wszyscy są powołani do znalezienia w rodzinie spełnienia miłości. Łaska Boga 

pomaga każdego dnia żyć jednym sercem i jedną duszą. Także teściowym i 

synowym! (…) Dzień po dniu, Jezus rozpala nas swoją miłością, sprawiając, aby 

przeniknęła całą naszą istotę. Ze skarbca Jego Najświętszego Serca wylewa na 

nas łaskę, której potrzebujemy, aby uleczyć nasze słabości i otworzyć nasze 

umysły i serca, byśmy się wysłuchiwali, rozumieli i przebaczali sobie nawzajem.” 

 „Poeta powiedział, że „błądzić to rzecz ludzka, przebaczać – boska”. I jest to 

prawda: przebaczenie jest szczególnym darem Boga, który leczy nasze rany i 

przybliża nas do siebie nawzajem i do Niego. Małe i proste gesty przebaczenia, 

ponawiane każdego dnia, są fundamentem, na którym zbudowane jest solidne 

chrześcijańskie życie rodzinne. Zmuszają nas do przezwyciężenia pychy, dystan-

su i zażenowania oraz do pogodzenia się. Ale wiele razy jesteśmy rozzłoszczeni 

jedni na drugich i chcemy się pogodzić, ale nie wiemy jak? Pogodzenie się wiąże 

się z zakłopotaniem, ale chcemy go dokonać. Jednak nie jest to wcale takie 

trudne. To łatwe. Wystarczy czuły gest i wszystko gotowe.” 

 „W rodzinach musimy nauczyć się trzech słów: „przepraszam”, „proszę” i 

„dziękuję”. Trzy słowa „przepraszam”, „proszę” i „dziękuję”.  Kiedy kłócisz się w 

domu, upewnij się przed pójściem spać, że przeprosiłeś i powiedziałeś, że żału-

jesz. Trzeba się pogodzić zanim zakończy się dzień. A wiecie, dlaczego trzeba 

się pogodzić zanim zakończy się dzień? Bo jeśli się nie pogodzisz, to następne-

go dnia zimna wojna staje się bardzo niebezpieczna. Uważajcie na zimną wojnę 

w rodzinie. Wiele razy jesteś wściekły i masz pokusę, żeby zasnąć w innym 

pokoju, samotnie i w odosobnieniu, po prostu zapukaj do drzwi i powiedz: 

„Przepraszam, czy mogę wejść?”. Potrzebne jest spojrzenie, pocałunek, dobre 

słowo... i wszystko powraca, jak było przedtem! Mówię to, ponieważ, kiedy rodzi-

ny tak czynią, przetrwają. Nie ma idealnej rodziny; bez nawyku przebaczenia 

rodzina rozwija się wadliwie i stopniowo się załamuje. 

Przebaczenie oznacza dawanie czegoś z siebie. Jezus zawsze nam przebacza. 

Dzięki sile Jego przebaczenia również my, jeśli naprawdę tego chcemy, możemy 

wybaczyć innym. Czyż nie o to się modlimy, kiedy odmawiamy Ojcze nasz? 

Dzieci uczą się wybaczać, gdy widzą, że rodzice przebaczają sobie nawzajem. 

Jeśli to zrozumiemy, to możemy docenić wspaniałość nauczania Jezusa o wier-

ności w małżeństwie. Nie chodzi tu wcale o zimne zobowiązanie prawne, ale o 

pełną mocy obietnicę samego Boga – obietnicę wierności swemu słowu i swej 

nieograniczonej łasce. Chrystus umarł za nas, abyśmy my z kolei mogli sobie 

przebaczać i pojednać się ze sobą nawzajem. W ten sposób jako jednostki i jako 

rodziny, uczymy się rozumieć prawdę następujących słów św. Pawła: chociaż 

wszystko przemija, „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13,8).” 

„Rodzina, która razem się modli, trwa razem i promieniuje pokojem. Taka rodzina 

może być szczególnym wsparciem dla innych rodzin, które nie żyją w pokoju.(…) 

Rodziny wszędzie są powołane, by nadal wzrastać i iść naprzód, pomimo trudno-

ści i ograniczeń, tak właśnie jak to uczyniły poprzednie pokolenia. Wszyscy jeste-

śmy częścią wielkiego łańcucha rodzin, sięgającego początków czasu. Nasze 

rodziny to żywe skarby pamięci, z dziećmi, które z kolei stają się rodzicami, a 

następnie dziadkami. Od nich otrzymujemy tożsamość, wartości i wiarę.” 

 „Społeczeństwo, które nie docenia dziadków, jest społeczeństwem bez 

przyszłości. Kościołowi, który nie dba o przymierze między pokoleniami, zabrak-

nie w końcu tego, co naprawdę ważne - miłości. Nasi dziadkowie uczą nas zna-

czenia miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Sami dorastali w rodzinie i doświad-

czyli miłości synów i córek, braci i sióstr. Dlatego stanowią skarbiec doświadcze-

nia i mądrości dla nowych pokoleń. Wielkim błędem jest nie pytanie starszych o 

ich doświadczenia lub myślenie, że rozmowa z nimi to strata czasu.  W domu 

Bożym jest miejsce przy stole dla wszystkich. Nikt nie może być wyłączony; 

nasza miłość i nasza uwaga muszą rozciągać się na wszystkich. 

„Drogie rodziny, jesteście nadzieją Kościoła i świata! Bóg, Ojciec, Syn i Duch 

Święty stworzył ludzkość na swój obraz, aby miała ona udział w Jego miłości, 

aby była rodziną rodzin i cieszyła się tym pokojem, który tylko On może dać. 

Swoim świadectwem o Ewangelii możecie pomóc Bogu w zrealizowaniu Jego 

marzenia. Możecie pomóc w zbliżeniu wszystkich dzieci Bożych, aby wzrastały w 

jedności i nauczyły się, co znaczy dla całego świata żyć w pokoju, jak wielka 

rodzina. Niech nasza Matka, Królowa rodziny i pokoju, wspiera was wszystkich w 

podróży życia, miłości i szczęścia!” 
 ___________ 

OD  CZEGO  ZALEŻY  ZDROWIE  RODZINY? 
“Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez 

zdrowe rodziny. A rodzina jest dziś bardzo zagrożona. Jest zagrożona od ze-

wnątrz i wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, 

wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy - 

jak twierdzą - „mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji”, ale także 

ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym zdradzo-

ne, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówiły o 

tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione u początku życia w swej osobowo-

ści i skazane na duchowe kalectwo, dzieci, dzieci oddawane ustawowo instytu-

cjom zastępczym - ale jaki dom dziecka może zastąpić prawdziwą rodzinę? 

Trzeba upowszechnić głos ofiar - ofiar egoizmu i „mody”; permisywizmu i relaty-

wizmu moralnego; ofiar trudności materialnych, bytowych i mieszkaniowych. W 

punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. Kościół uczy: odpowiedzialne 

rodzicielstwo.  

Odpowiedzialne za miłość. Tak: miłość, drodzy małżonkowie, mierzy się właśnie 

tą rodzicielską odpowiedzialnością. A więc rodziny odpowiedzialne za życie, za 

wychowanie. Czy nie o tym właśnie mówią słowa przysięgi małżeńskiej? Odpo-

wiedzialność wzajemna: męża za żonę, żony za męża, rodziców za dzieci. Odpo-

wiedzialność ojcowska i odpowiedzialność macierzyńska. Nie można jednak 

zapominać, że mężczyzna musi być pierwszy w podejmowaniu tej odpowiedzial-

ności. Jeśli Apostoł mówi, w duchu swojego czasu: Żony, bądźcie poddane mę-

żom (Kol 3, 18), to mówi zarazem: mężowie, bądźcie odpowiedzialni! Zasługujcie 

prawdziwie na zaufanie waszych małżonek. I waszych dzieci.  

Jeśli się nie mylę, mamy najwyższy odsetek matek pracujących zawodowo, które 

tę pracę wykonują z uszczerbkiem dla swego życia rodzinnego. To sprawia, że 

do rodziny polskiej wdziera się swoisty brak wrażliwości na pozamaterialne war-

tości pracy ludzkiej, brak widzenia jej celów na dłuższą metę, natomiast obserwu-

je się zjawisko tymczasowości, doraźności i życia z dnia na dzień, a czasem 

także chęć szukania - kosztem życia rodzinnego - zarobku i dobrobytu na ob-

czyźnie.  

Modlimy się gorąco, by rodzina była silna Bogiem, a rodzina Bogiem silna to 

zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się 

miłością i zaufaniem, rodzina „szczęśliwa” i uszczęśliwiająca.”  

Św. Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987 
 ___________ 

WIGILIA NOWEGO ROKU 2021 

5:00PM - Msza Św. ( j. angielski) 

UROCZYSTOŚĆ MARYI BOŻEJ RODZICIELKI - NOWY ROK 
8:00 AM - Msza Św. j. angielski 

9:45 AM - Msza Św. j. polski 

12:00 PM - Msza Św. j. polski 
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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


