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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, 01.30.21                                           

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 - O zdrowie i potrzebne łaski dla 

Ethan i jego rodziny  

7:00PM   - ________________________ 
 

TUESDAY, 02.02.21  

8:00 AM  - ________________________ 

7:30 PM - ________________________  

 

WEDNESDAY, 02.03.21   

7:30 PM - ________________________  

 

THURSDAY, 02.04.21  

5:00PM      - ________________________  
  

FRIDAY, 02.05.21                                     

7:30 PM  - O zdrowie i ulgę w cierpieniu dla 

chorych w naszych rodzinach i naszej parafii  

 

SATURDAY, 02.06.21                                           

10:00 AM  - W intencji członków wspólnoty 

Żywego Różańca oraz ich rodzin  

5:00 PM - For Parishioners 

SUNDAY, 02.07.21 

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

for Knights of Columbus Council 676  
 

9:45AM  - O Boże błogosławieństwo  

i potrzebne łaski w rodzinie Franczyk 

12:00PM - ________________________  

7:00PM   - ________________________ 

 

 DAILY READINGS  

FOR THE WEEK OF JANUARY 31 
 

Sunday:  Dt 18:15-20 / 1 Cor 7:32-35 

   Mk 1:21-28  

Monday:  Heb 11:32-40 / Mk 5:1-20 

Tuesday:  Mal 3:1-4 / Heb 2:14-18 

   Lk 2:22-40 

Wednesday: Heb 12:4-7, 11-15 / Mk 6:1-6 

Thursday: Heb 12:18-19, 21-24/Mk 6:7-13 

Friday:  Heb 13:1-8 / Mk 6:14-29 

Saturday:      Heb 13:15-17,20-21/Mk 6:30-34 

Next Sunday: Jb 7:1-4, 6-7 

  JESUS TAUGHT WITH AUTHORITY 

Do you believe that God's word has 

power to set you free and to transform 

your life? When Jesus taught he spoke 

with authority. He spoke the word of God as no one had 

spoken it before. When the Rabbis taught they supported 

their statements with quotes from other authorities. The 

prophets spoke with delegated authority - "Thus says the 

Lord." When Jesus spoke he needed no authorities to back 

his statements. He was authority incarnate - the Word of 

God made flesh. When he spoke, God spoke. When he 

commanded even the demons obeyed. 

Faith works through love and abounds in hope 

Augustine of Hippo remarked that "faith is mighty, but 

without love it profits nothing. The devils confessed Christ, 

but lacking charity it availed nothing. They said, 'What have 

we to do with you' (Mark 1:24)? They confessed a sort of 

faith, but without love. Hence they were devils." 

Faith is powerful, but without love it profits nothing. Scrip-

ture tells us that true faith works through love and abounds 

in hope. Our faith is made perfect in love because love 

orients us to the supreme good which is God himself as 

well as the good of our neighbor who is created in the 

image and likeness of God. 

Hope anchors our faith in the promises of God and purifies 

our desires for the things which will last for eternity. That is 

why the word of Christ has power to set us free from all 

that would keep us bound up in sin, deception, and des-

pair. Bede the venerable contrasted the power and authori-

ty of Jesus' word with the word of the devil: "The devil, 

because he had deceived Eve with his tongue, is punished 

by the tongue, that he might not speak". 

Faith must be nourished with the Word of God 

Faith is both a free gift of God and the free assent of our 

will to the whole truth that God has revealed. To live, grow, 

and persevere in the faith to the end, we must nourish it 

with the word of God. The Lord gives us his Holy Spirit to 

enlighten our minds that we may grow in his truth and in 

the knowledge of his great love for each of us. If we ap-

proach God's word with trust and submission, and with an 

eagerness to do what the Lord desires for us, then we are 

in a much better position to learn what God wants to teach 

us through his word. Are you eager to be taught by the 

Lord and to conform your mind, heart, attitude, and inten-

tions according to his word of truth, goodness, and love? 

Lord Jesus, your word is power and life. May I never doubt 

your love and mercy, and the power of your word that sets 

us free, and brings healing and restoration to body, mind, 

heart, and spirit.  

 

Most of us are quiet people who desire to live a good and 

holy life, promote the values and mission of the Gospel as 

best we can and desire to one day inherit the surprise of life 

eternal God promises to us. We are not trail blazers. We are 

simple people who want to do the simple things of life well. 

But there are others who left a more profound impact along 

the way of the paths they walked. Folks like Dorothy Day, 

Martin Luther King, Thomas Merton, Gandhi, St. Teresa of 

Calcutta, and many others left lasting impacts and legacies. 

Like Moses, they show us by word and deed who God is 

and what integrity and a purpose driven life look like. They 

show us how to be holy. We need Moses people like these 

to give us inspiration, hope and an example of holy living. 

We do not need to do what they did or even mirror their 

relationship with God. Each one of us is God’s special 

creation, with a purpose and soul known only to us. We 

need to learn how to open up and bring, without compro-

mise, our soul-ness to life. We know when someone is 

authentic and centered because they always point to truth, 

even though they struggle and sin themselves, and they 

embody an unspoken timeless wisdom that just sounds and 

feels right. Jesus taught with this same type of authority and 

it astonished many who listened. We do not need to move 

mountains, advance a cause, write books or become nota-

ble. All we have to do is become credible witnesses of the 

faith we profess. Moses people can teach us how to do this. 

St. Oscar Romero was an amazing man and a Moses figure 

for sure. He saw God in the burning bush and brought the 

flame of Gospel faith to the poorest of the poor, challenging 

the evils of the society in which he lived. He was tireless 

and persistent. He must have gotten very close to the prob-

lem because it cost him his life. He suspected it would. St. 

Romero said, “When we leave Mass, we ought to go out the 

way Moses descended Mt Sinai: with his face shining, with 

his heart brave and strong to face the world’s difficulties.” 

We can learn from this wisdom. If we allow the power of the 

Mass to truly transform us, we will leave that holy encounter 

changed. Our face will shine, and we will have courage. We 

can then bring what we have received to life’s challenges. 

That sounds doable, doesn’t it? Because of the example of 

our simple holiness, people will be amazed  

______________________  
Feast of the Presentation of the Lord 

Tuesday, February 2nd 

Holy Mass will be celebrated at  8:00 AM (in English) 
      7:30 PM (in Polish) 

______________________   

First Friday of the Month 

Our Pastor will visit homebound and sick parishioners: 
Thursday, Wednesday & Friday since10:30 AM  

Adoration of the Blessed Sacrament 8:00PM-11:00PM 
There will be an opportunity for sacrament of reconciliation 

 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 31, 2021 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii Świętej 2 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 



 Dążyć do wewnętrznej wolności 
Wśród kryteriów dojrzałej osobowości ks. prof. Zdzisław 
Chlewiński podaje, jako pierwsze, wewnętrzną wolność. 
Jeśli jest w człowieku wewnętrzna wolność, to potrafi on 
zachować własne poglądy nawet przy naciskach czy 

pewnych zewnętrznych uwarunkowaniach. Wewnętrzna wolność 
to także wierność własnym przekonaniom, nawet jeśli jakaś grupa 
ludzi będzie miała zupełnie inne przekonania. Natomiast źródła 
smutku, niepokoju, niezadowolenia, frustracji leżą nie w trudno-
ściach życia codziennego, ale w naszym wewnętrznym ogranicze-
niu, zniewoleniu. 
Na taką rzeczywistość zwraca uwagę dzisiejsza Ewangelia. Jezus 

w synagodze w Kafarnaum dokonuje wyzwolenia człowieka opęta-

nego. Tylko Pan ma moc uwolnienia nas z wszystkiego, co nas 

krępuje i pozwala nam żyć w wolności. Patrząc na życie Jezusa i 

słuchając Jego słów widzimy, że prawdziwie wolny jest ten, który 

postępuje zgodnie z prawdą własnego sumienia. Syn Boży był 

wewnętrznie wolny. On w całym swoim życiu zachował to, co gło-

sił. Za swoją odwagę i za prawdę zapłacił cenę najwyższą. A my? 

Często wolimy nie narażać się. Mówimy: przecież tak robią wszy-

scy, czemu więc ja miałbym się wychylać? 

Najważniejszą rzeczą jest to, aby ochronić w sobie łaskę Bożą: 

ten bowiem, kto żyje pod parasolem łaski, jest chroniony przez 

Boga. W życie łaską wprowadzają nas sakramenty, przez które 

działa Duch Święty. Na pierwszym miejscu trzeba postawić syste-

matyczną spowiedź i Eucharystię. Zasada w walce duchowej jest 

jedna: bronić w sobie życia łaski Bożej. Dzięki temu Król – Jezus 

Chrystus – będzie mógł w nas panować. Chociaż Zły będzie się 

starał, nie przemoże tej wewnętrznej twierdzy, jaką tworzy w nas 

łaska uświęcająca. To jest jedna rzeczywistość. Drugą bardzo 

prosto określił ks. Rene Laurentin w swej książce Szatan – mit czy 

rzeczywistość. Mówi o tym, żeby po prostu pozamiatać przed swo-

imi drzwiami. Co to znaczy? Chodzi o to, by nie dopuszczać do 

progu swojego domu, do swojego środowiska życia tego wszyst-

kiego, co może nieść niebezpieczeństwo zniewolenia: magii, cho-

dzenia do wróżek, wróżenia z kart, z fusów, z kart tarota, korzysta-

nia z medycyny okultystycznej. Poza tym posprzątać to znaczy 

poukładać w sobie system wartości. 

Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito pisał: „Idź wyprosto-

wany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i 

obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, 

trzeba dać świadectwo”. Dla nas chrześcijan życie zgodnie z su-

mieniem to nieustanne dawanie świadectwa Ewangelii. To świa-

dectwo życia: dobroć, sprawiedliwość, miłosierdzie, życie w praw-

dzie. To ciągłe podejmowanie wysiłku pracy nad sobą stanowi o 

naszym człowieczeństwie. To człowiek sam decyduje o swojej 

wolności. Nawet będąc w niewoli czy więzieniu można być wolnym 

człowiekiem. Wolność jest wewnętrznym stanem ducha, i jeśli 

człowiek sam nie odda wolności, to nikt nie może mu jej zabrać. 

ks. Leszek Smoliński 

________________________  

Święty Józef -  

Głowa Najświętszej Rodziny 
Opracowano na podstawie: Adhortacja apostolska Redempto-

ris custos Jana Pawła II o Świętym Józefie i Jego Posłannictwie 

w życiu Chrystusa i Kościoła,   

Ewangeliści, a głównie św. Mateusz, ukazują 

świętego Józefa jako człowieka sprawiedliwego, 

prawdziwego oblubieńca Maryi i szczególnego, 

dziewiczego ojca Jezusa. Z treści tekstów ewangelicznych dowia-

dujemy się, że prawną podstawą ojcostwa Józefa było małżeń-

stwo z Maryją. Jak pisze Ojciec Święty Jan Paweł II: Bóg wybrał 

Józefa na małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi 

ojcowską opiekę. 

Wynika stąd, że ojcostwo Józefa - więź, która łączy go najściślej z 

Chrystusem, szczytem wszelkiego wybrania i przeznaczenia, 

dokonuje się poprzez małżeństwo z Maryją, to znaczy przez ro-

dzinę. Ewangeliści, choć stwierdzają wyraźnie, że Jezus począł 

się z Ducha Świętego i że w małżeństwie tym zostało zachowane 

dziewictwo (por. Mt 1,18-25), nazywają Józefa małżonkiem Maryi, 

a Maryję małżonką Józefa (por. Mt 1,16. 18-20. 24). 

Także dla Kościoła równie ważne jest wyznawanie dziewiczego 

poczęcia Jezusa, jak i obrona małżeństwa Maryi z Józefem, ono 

bowiem stanowi prawną podstawę ojcostwa Józefa. 

Z pism Ewangelistów wynika jasno, że Józef jest tym, który prze-

kazał Jezusowi swoje pochodzenie i genealogię, a więc pocho-

dzenie od Abrahama ze wszystkim tym, co ono oznaczało, a 

przede wszystkim przekazał pochodzenie od Dawida z danymi 

mu obietnicami królestwa mesjańskiego i wiecznego. Zatem w 

planach Bożych święty Józef odgrywa pierwszoplanową rolę, bez 

niego nie byłoby potomka Dawida, Mesjasza. Przez małżeństwo z 

Maryją, Józef staje się ojcem Jezusa, ojcem dziewiczym. 

Ojcostwo Józefa znajduje swoje konkretne urzeczywistnienie z 

chwilą narodzenia Jezusa w Betlejem, ale jako ojciec podejmuje 

już swoje działanie jeszcze przed narodzeniem Jezusa. Oto jako 

sprawiedliwy i wierny oblubieniec prowadzi do Betlejem Matkę 

Jezusa, mającą wkrótce porodzić, tam szuka dla niej odpowied-

niego schronienia wśród przyjaciół i znajomych, a nie znajdując 

go, zatrzymuje się razem z Nią w stajni dla zwierząt i tam oczeku-

je na dokonanie się świętego wydarzenia. 

Motywację wyprawy do Betlejem Papież Jan Paweł II ujmuje na-

stępująco: Udając się do Betlejem z powodu spisu ludności, sto-

sownie do zarządzenia prawowitej władzy, Józef spełnił wobec 

dziecka ważne i znamienne zadanie, by oficjalnie wpisać do reje-

strów Cesarstwa imię „Jezus, syn Józefa z Nazaretu” (por. J 1, 

45). Zapis ten ukazywał w sposób jawny, że Jezus należy do ro-

dzaju ludzkiego, że jest człowiekiem pośród ludzi, obywatelem 

tego świata, podległym prawom i instytucjom państwowym,(...). 

Józef, jako ojciec, niebawem po narodzeniu, czyli ósmego dnia, 

dokonuje obrzezania chłopca i nadaje mu imię Jezus. Rytuał ten 

związany jest z prawami przysługującymi posłannictwu ojca. Św. 

Józef korzystał z praw przysługujących mu nad synem i wyciskał 

na nim piętno swojej osobowości. W chwili nadania mu imienia 

Jezus, włączył go, ze wszystkimi prawami, w pokolenie Dawida. 

W następnym etapie Józef i Maryja, według przekazu Ewangelii 

(Łk 2, 22-24) przedstawiają dziecię w świątyni jako kapłana i ofia-

rę. O wydarzeniu tym Ojciec Święty Jan Paweł II pisze następują-

co: Poprzez ten obrzęd, dokonuje się wykupienie pierworodnego 

syna. Wykup pierworodnego to jeszcze jeden obowiązek ojca, 

wypełniony przez Józefa. Pierworodny był symbolem ludu Przy-

mierza, wykupionego z niewoli, by należeć do Boga. Także tutaj 

Jezus, który jest prawdziwą Ť ceną ť wykupu (por. Kor 6, 20; 7, 

23; 1p. 1, 19), nie tylko „wypełnia” obrzęd Starego Testamentu, 

ale go przekracza, nie jest bowiem przedmiotem wykupu, ale 

Tym, od którego pochodzi zapłata. (dokończenie w następnym 

biuletynie) 

________________________  

  Święto Ofiarowania Pańskiego 

Matki Bożej Gromnicznej  

Wtorek 2 lutego 

Msze Święte 8:00AM - j. angielski 

   7:30PM - j. polski 

________________________  

* 7:30PM Msza Św. oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
* Adoracja Najświętszego Sakramentu do 11:00PM  (okazja do spowiedzi św.) 
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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


