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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, 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   + ks. Jan Kaluta, SChr 
 

TUESDAY, 01.05.21  

8:00 AM  - ________________________ 
 

WEDNESDAY, 01.06.21   

7:30 PM - ________________________ 

 

THURSDAY, 01.07.21  

5:00PM      - ________________________  
  

FRIDAY, 01.08.21                                     

7:30 PM - w intencji Urszuli I Marka  
 

SATURDAY, 01.09.21                                           

10:00 AM  - ________________________  
 

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 01.10.21 BAPTISM  OF THE LORD   

8:00AM  - ________________________  
 

9:45AM + Leign Paweł 

12:00PM - ________________________  

7:00PM   - ________________________ 

 

 DAILY READINGS FOR THE WEEK OF JANUARY 03 

Sunday:   Is 60:1-6 / Eph 3:2-3a, 5-6 

   Mt 2:1-12 

Monday:  1 Jn 3:22-4:6/Mt 4:12-17, 23-25 

Tuesday:  1 Jn 4:7-10 / Mk 6:34-44 

Wednesday: 1 Jn 4:11-18 / Mk 6:45-52 

Thursday: 1 Jn 4:19 - 5:4 / Lk 4:14-22a 

Friday:  1 Jn 5:5-13 / Lk 5:12-16 

Saturday:  1 Jn 5:14-21 / Jn 3:22-30 

Next Sunday: Is 55:1-11 / 1 Jn 5:1-9/ 

                       Mk 1:7-11 

  THE EPIPHANY OF THE LORD 
“Where is that thing?” mumbled Bob 
as he searched frantically on his 

dimly lit desk for the current electric 
bill. “I know I put it right on top of these papers this 
morning!” Growing in frustration and bordering on 

anger, he flies stuff around, moves books and opines 
why simple tasks need to be so hard. Enter his wife, 
who calmly says, “Maybe it would help if you put the 

light on, dear.” The desk light goes on and lo and be-
hold, there is the electric bill right where Bob left it 
earlier. All it took was a little light! 

We stubbornly refuse to turn on the lights! Either we 
are distracted, determined, disinterested, preoccupied, 
stubborn, apprehensive, or all of the above. Or per-

haps, we fail to do the obvious. We would rather live 
our lives with the dimmest of lights or even in total 
darkness. Why are we afraid to do something so that 

we can actually see? It might help us to find quicker 
and better answers to problems, the meaning of life, 
relationships, happiness, and what is ultimate truth. 

Yet, we stumble along, moving things from one side to 
the other, getting angry, feeling cheated, being unset-

tled, resigning ourselves to the agony of defeat once 
again. 
“And behold, the star that they had seen at its rising 

preceded them, until it came and stopped over the 
place where the child was.” The light has come into the 
world in the person of Jesus Christ! We no longer have 

to fumble in the darkness. We have been gifted with 
the illumination we need to see our way through things 
and find what we really are looking for. All these years 

later, however, so many are still reluctant to accept 
him. Perhaps they are unconvinced, disinterested, 
preoccupied, stubborn, apprehensive, or all of the 

above. Everyone has their own reason for not wanting 
to turn on the switch. 
But there are so many answers to so many of our 

problems in this humble Child of Nazareth. A simple 
birth teaches us about God’s tender wedded relation-
ship with humanity. It speaks to the expanse of God’s 

salvation across the globe, and the incarnate Divine 
wonders and blessings that are a part of our life mo-
ment to moment. It calls us to understand the design 

of world order God intended as found in the Beati-
tudes, the sacredness of every human life and all of 
creation and the meaning of things we struggle with 

most, like suffering and death. We have a lot of Good 
News to share, not just with a privileged few but with 
all the world. All races and creeds can receive God’s 

healing word. God continues to manifest himself even 
now! Use the light to find what you are really looking 
for! 

 ___________ 
When I was a child one of my favorite stories of the 
Christmas period was the Coming of the Magi. The 

statues, when they arrived at the crib, were large and 
quite exotic. There was something mysterious, too, 

about the way they spent such a short time at the crib 
before disappearing for another year. The second chap-
ter of Matthew is filled with movement. It starts in Beth-

lehem and ends in Nazareth by way of Egypt. These 
stories are unique to Matthew, who focuses on the 

fulfilment of Scripture. The writer draws parallels with 
the story of Moses. At the beginning of the book of 
Exodus we read about the birth and boyhood of Moses. 

Pharaoh, the king of Egypt, orders the killing of male 
infants. Moses is saved through the intervention of 
wise women. In fear for his life Moses runs to the de-

sert. Later, when the threat is over, the Lord bids him 
return to save his people. Matthew tells us that from his 
birth Jesus bears the likeness of the ancient saving 

figure. Jesus will exceed the work of his ancestor and 
bring about liberation in a new and unique manner. The 
evangelist ends his Gospel with the great commission. 

“Go make disciples of all the Gentiles, baptising them in 
the name of the Father and of the Son and of the Holy 

Spirit, teaching them to observe all that I have com-
manded you. And behold I am with you all days until 
the end of the age.” We can now see the magi in the 

context of the words of Isaiah Chapter 60. The whole 
chapter is a glorious song of freedom and renewal. The 
glory of the new creation is for all, without distinction. 

Here are some images for our reflection. “You shall be 
radiant at what you see, your heart shall throb and 
overflow.” To become aware of God working in the 

world is like love at first sight. To become aware of 
God’s presence is like looking into a sunrise. “The rich-
es of the sea shall be emptied out before you.” For 

most of us it is difficult to appreciate the wealth of life 
in a rock pool. The sea is a mysterious storehouse of 

unimaginable delights. “All the vessels of the sea are 
assembled…to bring your children home with their 
silver and gold.” This great reunion of all the family of 

God is marked by gift giving. The silver and gold of 
discipleship is Christ who touches the world through 
us. “No longer shall your sun go down, or your moon 

withdraw, for the Lord will be your light forever.” Christ, 
Light of the World, fulfilled his commission in the incar-
nation through service and fidelity to God to his death. 

To put on Christ is to wear the saving prophetic mantle 
of Christ. Epiphany, or the showing forth of the pres-
ence of God in Jesus, is not the commemoration of a 

past event but an ever new call to continue the showing 
forth in our time, in our place, among our people. Paul 

in Ephesians 3 continues the Epiphany message. 
“Through the gift, God in his goodness bestowed on 
me by the exercise of his power, I became a minister of 

the Gospel. To me, the least of all believers was given 
the grace to preach to the Gentiles the unfathomable 
riches of Christ.” And so in us the showing forth contin-

ues. Patricia Stevenson rsj. 

 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 January 03, 2021 

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 



Homi l ia  Papieża Franciszka  

Epifania: słowo to wskazuje na objawienie się Pana, 

który, jak mówi św. Paweł w drugim czytaniu (por. Ef 3, 

6), objawia się wszystkim narodom, reprezentowanym 

dzisiaj przez Mędrców. W ten sposób ukazuje się pięk-

na rzeczywistość Boga, który przyszedł dla wszystkich: każdy naród, język i 

lud jest przez Niego akceptowany i miłowany. Symbolem tego jest światło, 

które dociera wszędzie i wszystko oświetla. 

Ale jeśli nasz Bóg objawia się dla wszystkich, to wciąż budzi zdziwienie, jak 

się objawia. W Ewangelii opowiedziana jest droga – do pałacu króla Heroda, 

właśnie w chwili, kiedy Jezus został przedstawiony jako król: „Gdzie jest nowo 

narodzony król żydowski?” (Mt 2, 2) – pytają Mędrcy. Znajdą go, ale nie tam, 

gdzie myśleli: nie w pałacu królewskim w Jerozolimie, lecz w skromnym 

mieszkaniu w Betlejem. Ten sam paradoks pojawił się w Boże Narodzenie, 

kiedy Ewangelia mówiła o spisie ludności całej ziemi za czasów cesarza 

Augusta i gubernatora Kwiryniusza (por. Łk 2, 2). Ale żaden z ówczesnych 

możnych nie zdawał sobie sprawy, że Król historii narodził się w ich czasie. I 

znowu, gdy Jezus w wieku około trzydziestu lat objawił się publicznie, poprze-

dzony przez Jana Chrzciciela, Ewangelia przedstawia kolejną uroczystą pre-

zentację kontekstu, wymieniając wszystkich „wielkich” tego czasu, władzę 

świecką i duchową: Tyberiusza Cezara, Poncjusza Piłata, Heroda, Filipa, 

Lizaniasza, arcykapłanów Annasza i Kajfasza. I konkluduje: „skierowane 

zostało słowo Boże do Jana (…) na pustyni” (Łk 3, 2). Zatem nie do żadnego 

z wielkich, ale do człowieka, który wycofał się na pustynię. Oto niespodzian-

ka: Bóg nie staje w świetle reflektorów świata, aby się objawić. 

Gdy słuchamy tej listy sławnych ludzi, może pojawić się pokusa, aby na nich 

skierować światło. Moglibyśmy pomyśleć: lepiej byłoby, gdyby gwiazda Jezu-

sa pojawiła się w Rzymie na Wzgórzu Palatyńskim, z którego cesarz August 

rządził światem; całe imperium natychmiast stałoby się chrześcijańskie. Albo, 

gdyby oświeciła pałac Heroda, mógłby on uczynić coś dobrego, zamiast złe-

go. Ale światło Boga nie trafia do tych, którzy świecą własnym światłem. Bóg 

proponuje siebie, lecz nie narzuca się; świeci, ale nie oślepia. Zawsze istnieje 

wielka pokusa mylenia światła Boga ze światłem świata. Ileż razy goniliśmy 

za zwodzącymi przebłyskami władzy i pierwszego planu na scenie, przekona-

ni, że oddajemy dobrą posługę Ewangelii! Ale w ten sposób ustawiliśmy świa-

tła po niewłaściwej stronie, ponieważ Boga tam nie było. Jego łagodne świa-

tło jaśnieje w pokornej miłości. Ileż razy, jako Kościół, staraliśmy się błysz-

czeć własnym światłem! Ale to nie my jesteśmy słońcem ludzkości. Jesteśmy 

księżycem, który, pomimo swoich cieni, odzwierciedla prawdziwe światło, 

Pana. Kościół jest „misterium lunae”: To Pan jest światłością świata (J 9, 5). 

On, a nie my. 

Światło Boga zmierza do tych, którzy je przyjmują. Izajasz w pierwszym czy-

taniu (por. 60, 2) przypomina nam, że boskie światło nie przeszkadza ciemno-

ści i gęstym mgłom w okrywaniu ziemi, lecz jaśnieje u tych, którzy gotowi są 

je przyjąć. Dlatego prorok kieruje zaproszenie, które jest dla każdego wyzwa-

niem: „Powstań, świeć” (60, 1). Trzeba wstać, to znaczy powstać ze swojego 

zasiedzenia i przygotować się do chodzenia. W przeciwnym razie trwamy w 

bezruchu, podobnie jak uczeni w Piśmie, których wypytywał Herod, a którzy 

dobrze wiedzieli, gdzie narodził się Mesjasz, ale nie ruszyli się. Następnie 

trzeba przyoblec się w Boga, który jest światłem, każdego dnia, aż Jezus 

stanie się naszą codzienną szatą. Ale by przywdziać szatę Boga, która jest 

prosta, jak światło, trzeba najpierw pozbyć się szat nadętych. W przeciwnym 

razie czynimy jak Herod, który nad światło Boże przedkładał światła doczesne 

sukcesu i władzy. Natomiast Mędrcy wypełniali proroctwo, powstali, aby być 

przyodziani światłem. Tylko oni widzieli gwiazdę na niebie: nie uczeni w Pi-

śmie, nie Herod, czy ktokolwiek w Jerozolimie. By znaleźć Jezusa, trzeba 

wytyczyć inną trasę, trzeba podjąć drogę alternatywną – Jego drogę, drogę 

pokornej miłości. I trzeba jej się trzymać. Istotnie dzisiejsza Ewangelia kończy 

się stwierdzeniem, że Mędrcy, poznawszy Jezusa, „inną drogą udali się do 

ojczyzny” (Mt 2, 12). Inną drogą, różną od drogi Heroda. Drogą alternatywną 

wobec świata, jak ta, którą przebyli ci, którzy byli z Jezusem na Boże Naro-

dzenie: Maryja i Józef, pasterze. Podobnie jak Mędrcy, opuścili oni swoje 

domy i stali się pielgrzymami na drogach Boga. Tylko bowiem ten, kto porzu-

ca swoje przywiązania doczesne, aby wyruszyć w drogę odnajduje tajemnicę 

Boga. 

Dotyczy to również nas. Nie wystarczy wiedzieć, gdzie urodził się Jezus, jak 

uczeni w Piśmie, jeśli nie dotrzemy do tego miejsca. Nie wystarczy wiedzieć, 

że Jezus się narodził, jak Herod, jeśli Go nie spotykamy. Kiedy Jego miejsce 

staje się naszym miejscem, Jego kiedy staje się naszym kiedy, Jego osoba – 

naszym życiem, wówczas proroctwa się w nas wypełniają. Wtedy Jezus rodzi 

się w naszym wnętrzu i staje się Bogiem dla mnie żywym. Dzisiaj, bracia i 

siostry, jesteśmy zachęceni do naśladowania Mędrców. Nie dyskutują, ale 

idą; nie pozostają rozglądając się, lecz wchodzą do domu Jezusa; nie stawia-

ją siebie w centrum, lecz upadają na twarz przed Nim, będącym centrum; nie 

trzymają się sztywno swoich planów, ale przygotowują się do pójścia innymi 

drogami. W ich gestach jest ścisły kontakt z Panem, radykalna otwartość na 

Niego, całkowite włączenie w Niego. Z Nim posługują się językiem miłości, 

tym samym językiem, którym Jezus już przemawia, będąc jeszcze niemowlę-

ciem. Mędrcy idą do Pana, nie po to by przyjmować, ale dawać. Zadajmy 

sobie pytanie: czy w Boże Narodzenie przynieśliśmy jakieś dary dla Jezusa, 

na Jego święto, czy też wymieniliśmy jedynie prezenty między sobą? 

Jeśli poszliśmy do Pana z pustymi rękami, dzisiaj możemy to naprawić. 

Ewangelia zawiera bowiem niejako małą listę prezentów: złoto, kadzidło i 

mirrę. Złoto, uważane za coś najcenniejszego przypomina nam, że pierwsze 

miejsce należy oddać Bogu. Trzeba Go adorować. Ale aby to uczynić, trzeba 

wyzbyć się pierwszego miejsca i uważać siebie za potrzebujących, a nie 

samowystarczalnych. Następnie pojawia się kadzidło symbolizujące związek 

z Panem, modlitwę, która jak woń wznosi się do Boga (por. Ps 141,2). Ale, 

ponieważ kadzidło, by wydać woń musi się spalać, tak też i modlitwa musi 

„spalić” trochę czasu, trzeba poświęcić go dla Pana. I zrobić to naprawdę, a 

nie tylko słowami. A co do czynów – oto mirra, olejek, który będzie używany 

do owinięcia z miłością ciała Jezusa zdjętego z krzyża (por. J 19, 39). Podoba 

się Panu, kiedy troszczymy się o ciała doświadczone cierpieniem, jego naj-

słabsze ciała, tych, którzy pozostali w tyle, tych, którzy mogą jedynie otrzymy-

wać, nie dając w zamian nic materialnego. Drogocenne w oczach Boga jest 

miłosierdzie dla tych, którzy nie mają niczego, aby oddać w zamian, bezinte-

resowność! W oczach Boga bezinteresowność jest cenna! W tym dobiegają-

cym końca okresie Bożego Narodzenia, nie traćmy okazji, aby uczynić piękny 

dar dla naszego Króla, który przyszedł dla wszystkich nie na wystawnych 

scenach świata, ale w świetlistym ubóstwie Betlejem. Jeśli to uczynimy, Jego 

światło zajaśnieje nad nami. 
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206-783-4129 
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“The Plumber 
People Recommend”

40 Years of Integrity and Skill

206-783-1190    
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Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 
40 Years of Integrity & Skill
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