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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, 01.23.21                                           

10:00 AM  + Hilda Staniek  
 

5:00 PM - For Parishioners  

SUNDAY, 01.24.21 

8:00AM  - ________________________  
 

9:45AM + Agnieszka Marczak oraz  

za dusze w czyśćcu cierpiące 

12:00PM - ________________________  

7:00PM   - ________________________ 
 

TUESDAY, 01.26.21  

8:00 AM  - ________________________ 
 

WEDNESDAY, 01.27.21   

7:30 PM - ________________________  

 

THURSDAY, 01.28.21  

5:00PM      - ________________________  
  

FRIDAY, 01.29.21                                     

7:30 PM  - ________________________  

 

SATURDAY, 01.30.21                                           

10:00 AM  - ________________________  
 

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 01.31.21 

8:00AM  - ________________________  
 

9:45AM + Paweł Kutek oraz o Boże  

błogosławieństwo w rodzinie 

12:00PM - ________________________  

7:00PM   - ________________________ 

 

 DAILY READINGS  

FOR THE WEEK OF JANUARY 24 

Sunday:  Jon 3:1-5, 10 /1 Cor 7:29-31 

   Mk 1:14-20  

Monday:  Acts 22:3-16 / Mk 16:15-18 

Tuesday:  2 Tm 1:1-8 / Mk 3:31-35 

Wednesday: Heb 10:11-18 / Mk 4:1-20 

Thursday: Heb 10:19-25 / Mk 4:21-25 

Friday:  Heb 10:32-39 / Mk 4:26-34 

Saturday:  Heb 11:1-2, 8-19 / Mk 4:35-41 

Next Sunday: Dt 18:15-20 /  Cor 7:32-35 

   Mk 1:21-28 

     

THE KINGDOM OF GOD IS AT HAND 

What is the Gospel of God which Jesus 

came to preach? The word "gospel" literally 

means "good news". When a king had good 

news to deliver to his subjects he sent messengers or heralds 

throughout the land to make a public announcement - such as 

the birth of a newborn king or the victory over an invading army 

or occupied force. God sent his prophets to announce the com-

ing of God's anointed King and Messiah. After Jesus was bap-

tized in the River Jordan and anointed by the Spirit he begins his 

ministry of preaching the Gospel - the good news that the king-

dom of God was now at hand for all who were ready to receive it. 

God rules over all 

What is the kingdom of God? The word "kingdom" means some-

thing more than a territory or an area of land. It literally means 

"sovereignty" or "reign" and the power to "rule" and exercise 

authority. The prophets announced that God would establish a 

kingdom not just for one nation or people but for the whole world. 

The Scriptures tell us that God's throne is in heaven and his rule 

is over all. His kingdom is bigger and more powerful than any-

thing we can imagine because it is universal and everlasting. His 

kingdom is full of glory, power, and splendor. 

In the Book of Daniel we are told that this kingdom is given to 

the Son of Man . The Son of Man is a Messianic title for God's 

anointed King. The New Testament word for "Messiah" is "Christ" 

which literally means the "Anointed One" or the "Anointed King". 

God sent us his Son not to establish an earthly kingdom but to 

bring us into his heavenly kingdom - a kingdom ruled by truth, 

justice, peace, and holiness. The kingdom of God is the central 

theme of Jesus' mission. It's the core of his gospel message. 

As soon as John the Baptist had finished his testimony, Jesus 

began his in Galilee, his home district. John's enemies had 

sought to silence him, but the gospel cannot be silenced. Jesus 

proclaimed that the time is fulfilled and the kingdom of God is at 

hand. Jesus takes up John's message of repentance and calls 

disciples to believe in the gospel - the good news he has come to 

deliver. What is the good news which Jesus delivers? It is the 

good news of peace, of hope (the hope of heaven and everlast-

ing life, of truth (God's word is true and reliable, of promise (he 

rewards those who seek him), of immortality (God gives everlast-

ing life), and the good news of salvation (liberty from sin and 

freedom to live as sons and daughters of God. 

Two conditions for the kingdom - repent and believe 

How do we enter the kingdom of God? In announcing the good 

news, Jesus gave two explicit things each of us must do to in 

order to receive the kingdom of God: repent and believe. When 

we submit to Christ's rule in our lives and believe the gospel 

message the Lord Jesus gives us the grace and power to live a 

new way of life as citizens of his kingdom. He gives us grace to 

renounce the kingdom of darkness ruled by sin and Satan, the 

father of lies and the ruler of this present world. That is why 

repentance is the first step. 

Repentance means to change - to change my way of thinking, 

my attitude, disposition, and life choices so that Christ can be the 

Lord and Master of my heart rather than sin, selfishness, and 

greed. If we are only sorry for the consequences of our sins, we 

will very likely keep repeating the sin that is mastering us. True 

repentance requires a contrite heart and sorrow for sin and a firm 

resolution to avoid it in the future. The Lord Jesus gives us grace 

to see sin for what it really is - a rejection of his love and wisdom 

for our lives and a refusal to do what is good and in accord with 

his will. His grace brings pardon and help for turning away from 

everything that would keep us from his love and truth. 

To believe is to take Jesus at his word and to recognize that God 

loved us so much that he sent his only begotten Son to free us 

from bondage to sin and harmful desires. God made the su-

preme sacrifice of his Son on the cross to bring us back to a 

relationship of peace and friendship with himself. He is our Fa-

ther and he wants us to live as his sons and daughters. God 

loved us first and he invites us in love to surrender our lives to 

him. Do you believe that the gospel -the good news of Jesus - 

has power to free you from bondage to sin and fear? 

Like fishermen - we are called to gather in people for the king-

dom of Christ 

When Jesus preached the gospel message he called others to 

follow as his disciples and he gave them a mission - "to catch 

people for the kingdom of God." What kind of disciples did he 

choose? Smelly fishermen! In the choice of the first apostles we 

see a characteristic feature of Jesus' work: he chose very ordi-

nary people. They were non-professionals, had no wealth or 

position. They were chosen from the common people who did 

ordinary things, had no special education, and no social ad-

vantages. Jesus wanted ordinary people who could take an 

assignment and do it extraordinarily well. He chose these individ-

uals, not for what they were, but for what they would be capable 

of becoming under his direction and power. 

When the Lord calls us to serve, we must not think we have 

nothing to offer. The Lord takes what ordinary people, like us, 

can offer and uses it for greatness in his kingdom. Do you be-

lieve that God wants to work in and through you for his glory? 

Jesus speaks the same message to us today: we will "catch 

people" for the kingdom of God if we allow the light of Jesus 

Christ to shine through us. God wants others to see the light of 

Christ in us in the way we live, speak, and witness the joy of the 

gospel. Paul the Apostles says, But thanks be to God, who in 

Christ Jesus always leads us in triumph, and through us spreads 

the fragrance of the knowledge of him everywhere. For we are 

the aroma of Christ to God among those who are being saved 

and among those who are perishing. Do you witness to those 

around you the joy of the Gospel and do you pray for your neigh-

bors, co-workers, and relatives that they may come to know the 

Lord Jesus Christ and grow in the knowledge of his love? 

Lord Jesus, you have called me personally by name, just as you 

called your first disciples, Simon, Andrew, James, and John. 

Help me to believe your word and follow you faithfully. Fill me 

with the joy of the gospel that your light may shine through me to 

many others. 

 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 24, 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 



PRZEMIJA POSTAĆ  ŚWIATA  
Pewien człowiek, idąc ulicą, dostrzegł swojego przyja-

ciela, który spacerował ze swoim psem, bernardynem. 

Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że przy-

jaciel z pieskiem na smyczy szedł zygzakiem, od drzewka do 

drzewka. „Witaj, przyjacielu, dokąd idziesz?” –  zagadnął. „Nie 

wiem, zapytaj mojego psa!” –  odpowiedział tamten. 

Okazuje się, że można być właścicielem psa, ale to nie my jego, 

ale on nas posiada. Co oznacza zatem Pawłowe wezwanie 

z Pierwszego Listu do Koryntian, że mamy stawać się jak „ci, któ-

rzy nabywają, jak gdyby nie posiadali”? To znaczy nabywać tak, 

żeby to, co nabywamy, nie posiadło nas w niewolę. Czy nie 

śmieszny jest ktoś, kto kupił sobie nowy sprzęt elektroniczny, a 

następnie skarży się, że nie może wyjść z domu, bo musi z niego 

korzystać? Albo ktoś, kto kupił nowy samochód i całe dnie spędza 

na podziwianiu, myciu i dopieszczaniu go, a noce na pilnowaniu, 

by go nikt nie ukradł? 

W czym tkwi owa śmieszność? W tym, że elektronika czy samo-

chód nie są warte naszego życia. Mają służyć nam, a nie my im. 

Jeśli jest odwrotnie, oddalamy się od prawdziwego szczęścia. 

Dlaczego? Ponieważ nie znamy właściwej hierarchii wartości, trak-

tując jako coś najważniejszego rzeczy i sprawy mało istotne. To 

tak, jakby ktoś chciał, żeby go odwieźć do domu, ale próbował do 

tego przekonać nie kierowcę taksówki, ale… oponę. 

Kiedy tak spojrzymy na życie, łatwiej będzie zgodzić się na to, że 

dzisiejszy fragment z Pierwszego Listu do Koryntian nie jest ja-

kimś przeżytkiem, mającym tylko zniechęcić nas do czerpania z 

życia jak najwięcej przyjemności. Nie chodzi o to, by zanegować 

wszystkie przyjemności w życiu, ale o to, by wybrać to, co jest 

rzeczywiście dobre, ważne, wartościowe. A kluczem do właściwe-

go wyboru są słowa: „przemija bowiem postać tego świata”. W ten 

sposób możemy odróżnić, co tak naprawdę jest ważne, a co nie. 

Szymon, jego brat Andrzej czy Jakub, syn Zebedeusza mieli pou-

kładane życic, mieli swoją hierarchię wartości, swój świat. Wszyst-

ko było na swoim miejscu. Ale kiedy przyszedł Jezus, wystarczyło 

jedno zdanie, żeby zostawili pracę, zarobki, rodzinę. Nagle stwier-

dzili, ze jest coś ważniejszego, coś, za co warto to wszystko od-

dać. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem.  

Bóg chce, byśmy wygrali swoje życie. Dlatego wtedy, kiedy traci-

my właściwą hierarchię wartości, kiedy coś mniej istotnego – pie-

niądze, sława, władza, próżność, egoizm – zawładnie nami, warto 

przypomnieć sobie o tym, co najważniejsze. Tak jak uczynił to 

Bóg, przypominając zabieganym tylko wokół własnych spraw 

mieszkańcom Niniwy przez posłanie proroka Jonasza. Boży wy-

słaniec pokazał Niniwitom, ile jest warte ich dotychczasowe życie: 

„Jeszcze czterdzieści dni i Niniwa zostanie zburzona” – i zniknie 

to, co uważaliście za ważne. Czy warto więc się tym zajmować, 

skoro „przemija postać tego świata”? Mieszkańcy Niniwy się na-

wrócili, zmienili swoje myślenie i hierarchię wartości. To również 

ważna wskazówka i sposób postępowania dla nas. 

ks. Leszek Smoliński 

________________________  

  

NIE POZWÓL DIABŁU WEJŚĆ DO TWOJEGO ŻYCIA! 

Gdy żywimy do kogoś gorycz, żal i nie przebaczamy, to tym sa-

mym otwieramy diabłu drogę do naszego życia. Wiele rodzin, nie 

mówiąc o całych narodach, zostało rozbitych z powodu nieprzeba-

czenia, goryczy, żalów i nienawiści. 

 Jestem mocno przekonany o tym, że uczucia te poddają ludzi pod 

działanie sił demonicznych. Widziałem to i wiele razy doświadcza-

łem tego, w jaki sposób działają duchy nieprzebaczenia, duchy 

złości, duchy goryczy, duchy nienawiści. Gdy chowamy i pielęgnu-

jemy w sobie gorycz, nienawiść czy nieprzebaczenie, to w końcu 

popadniemy w chorobę. Jeśli nie pozbędziemy się tych negatyw-

nych uczuć, jeśli dopuścimy, aby nieprzebaczenie było częścią 

nas, wtedy po pewnym czasie odbije się to na naszej kondycji 

fizycznej, ujawniając się w postaci choroby.( dr Lorin Swain) 

Świat wokół nas pogrążony jest w zamęcie. Dzieje się tak dlatego, 

że w sercach ludzi jest zamęt. Wszystko, co widzisz w otaczają-

cym świecie, stanowi odbicie tego, co znajduje się w sercach ludz-

kich. Gniew, żal i uraza leżą u podstaw wszystkich zbrodni i okru-

cieństw popełnianych w naszych miastach.  

Psycholodzy i psychiatrzy pracujący z więźniami twierdzą, że są 

oni w większości przepełnieni gniewem, skierowanym najczęściej 

przeciw własnym rodzicom. Około 95% ludzi skazanych za zbrod-

nie pochodzi z rozbitych rodzin, w których doznali różnych nega-

tywnych doświadczeń. Gniew szuka ujścia i dlatego tak często 

obserwuje się u nich zachowania aspołeczne, nacechowane bru-

talnością wobec współwięźniów. 

Powierzenie się Duchowi Świętemu znacznie ułatwia proces 

uzdrawiania; to samo dotyczy przebaczenia. Gdy ludzie są prowa-

dzeni przez Ducha Świętego, wtedy On sam uświadamia im nie-

odpartą potrzebę przebaczenia innym, a jednocześnie coraz peł-

niej ich do tego uzdalnia. Duch Święty zawsze jest Tym, który 

wzywa nas do przebaczenia.  

Jesteśmy powołani do tego, aby przekazywać sobie nawzajem 

miłość Chrystusa. W sakramencie bierzmowania każdy katolik 

został upoważniony i zobowiązany do tego, by być świadkiem 

miłości Chrystusa; jednym ze sposobów realizacji tego „mandatu 

zaufania” jest modlitwa z innymi, zwłaszcza w rodzinie, a także 

modlitwa za innych. Gdy to czynisz, gdy otwierasz się w modlitwie 

na drugiego człowieka, wtedy zarówno ty, jak i on doświadczacie 

uzdrawiającej potęgi miłości. 

Modlitwa przebaczenia 

„Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o to, bym przebaczył każ-

demu człowiekowi, który w moim życiu mnie skrzywdził. Wiem, że 

Ty dasz mi siłę, abym to uczynił; dziękuję Ci za to, że kochasz 

mnie bardziej niż ja kocham siebie i że pragniesz mojego szczę-

ścia bardziej niż ja sam pragnę go dla siebie. 

Panie Jezu, pragnę być wolny od uczuć żalu, goryczy i nieprzeba-

czenia względem Ciebie, które rodziły się we mnie, ilekroć myśla-

łem, że to Ty zsyłasz śmierć, trudności, kłopoty finansowe, kary i 

choroby na moją rodzinę.(…) 

 Modląc się dalej, przebacz z serca swojej matce, ojcu, braciom i 

siostrom, żonie, mężowi, dzieciom, wszystkim krewnym, kolegom 

w pracy, sąsiadom, swojemu księdzu, wszystkim publicznym oso-

bom, pracodawcy, nauczycielom, przyjaciołom. Na zakończenie 

pomódl się o łaskę przebaczenie tej jednej osobie w Twoim życiu, 

która zraniła Cię najbardziej, kogo uważasz za swojego najwięk-

szego wroga, komu powiedziałeś, że nigdy nie przebaczysz. 

Dziękuję Ci, Jezu, że jestem wolny od zła nieprzebaczenia. Niech 

Twój Święty Duch napełni mnie światłem, które oświeci wszystkie 

mroczne zakamarki mojego umysłu. Amen (oprac. Ksaga) 

24 stycznia, 2021 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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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


