
 

PASTORAL SERVICE 

SUNDAY MASSES 
SATURDAY 5:00 PM  - English 
SUNDAY  8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish 
   12:00 PM - 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 of the Month  8:00PM  - 11:00 

PM 

I Sunday of the Month 10:45AM - 1:45AM 

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 PASTORAL STAFF 
PASTOR - Rev. Andrzej Galant, SChr  

pastor@st-margaret-church.org 
PARISH COUNCIL MODERATOR - Andrzej Kieko 

BOOKKEEPER - Henryka Posłuszny 
bookkeeper@st-margaret-church.org 

ORGANIST & CHOIR DIRECTOR  
Ewa Rapca (425) 402-1646 

5th Sunday of Ordinary Time February 09, 2020 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

3221 14TH  AVE. W. * SEATTLE, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804 

www.st-margaret-church.org 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 
Saturday 02.08.20 
10:00AM + Elena Solo 
 

5:00PM ++ Regina & Mechislav 
 

Sunday, 02.09.20    
8:00AM ++ Grandparents and parents 
 

9:45AM ++ Maria, Józef Gierczyk 
 

12:00PM ++ Amelia, Michał Strutyńscy 
 

Tuesday, 02.11.20 
8:00 AM - all souls in purgatory   
 

Wednesday, 02.12.20 
7:30 PM - __________________ 
 

Thursday, 02.13.20 
8:0 AM - __________________ 
 

Friday, 02.14.20  
7:30 PM - __________________ 
 

Saturday 02.15.20 
 

10:00AM +Ewa Galant 
 

5:00PM ++ Grandparents and parents 
 

Sunday, 02.16.20    
8:00AM - __________________ 
 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla Szymona Olech 
 

12:00PM ++ Julia, Dymitr Wajcowicz 
 

Lektors 
Saturday 02.08.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 02.09.20 
8:00 AM Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM Jakub Bernacki / Natalia Bochniarz 
12:00 PM Andrzej Łapiński / Aldona Bażant 
 

Saturday 02.15.20 
5:00 PM    Tom Beale 
 

Sunday 02.16.20 
8:00 AM Paula Guinasso 
9:45 AM Irena Kordula / Julia Zając 
12:00 PM Alicja Sowiński / Adam Nawrot 

------------------------------------ 
Szafarze Eucharystii 

 

Sunday 02.09.20 
9:45 AM Miłosz Góralczyk 
 

Sunday 02.16.20 
9:45 AM Marian Olech 

------------------------------------ 
Daily Readings for the week 

of February 09 
 

Sunday:  Is 58:7-10 / 1 Cor 2:1-5  
Mt 5:13-16 
 

Monday:  1 Kgs 8:1-7, 9-13 / Mk 6:53-56 
 

Tuesday: 1 Kgs 8:22-23, 27-30  
Mk 7:1-13 
 

Wednesday: 1 Kgs 10:1-10 / Mk 7:14-23 
 

Thursday: 1 Kgs 11:4-13 / Mk 7:24-30 
 

Friday:  1 Kgs 11:29-32; 12:19  
Mk 7:31-37 
 
 

Saturday: 1 Kgs 12:26-32; 13:33-34 
Mk 8:1-10 
 

Next Sunday: Sir 15:15-20 / 1 Cor 2:6-10 
Mt 5:17-37 

"You are the salt of the earth  
and light of the world" 

 Jesus used ordinary images, such as salt 
and light, to convey extraordinary truths 
that transform our minds, hearts, and lives. 
What does salt and light have to teach us 
about God and the transforming power of 

his kingdom? Salt was a valuable commodity in the 
ancient world. People traded with it, like we trade with 
valuable goods, such as gold and stock. Salt also served 
a very useful purpose, especially in warmer climates 
before the invention of electricity and refrigeration. Salt 
not only gave rich flavor to food, it also preserved food 
from going bad and being spoiled.  
The salt of God's kingdom for all 
Jesus used the image of salt to describe the transform-
ing effect of God's work in our lives - and how the Holy 
Spirit wants to work through us to bring the power and 
blessing of God's kingdom to others. As salt purifies, 
preserves, and produces rich flavor for our daily food, 
we, too, as disciples of Jesus, are "salt" for the world of 
human society. The Lord wants to work in and through 
us to purify, preserve, and spread the rich flavor of 
God's kingdom everywhere - his "kingdom of righteous-
ness, peace, and joy in the Holy Spirit".  
Don't lose your saltiness  
What did Jesus mean by the expression "if salt has lost 
its taste... it is no longer good for anything except to be 
thrown out and trodden under foot"? Salt in the ancient 
world was often put into ovens to intensify the heat. 
When the salt was burned off and no longer useful it 
was thrown out on the ground where it would easily get 
stepped on and swept away. How can we lose our 
"saltiness"? When we allow the world, sin, and Satan to 
corrupt us. The Lord wants us to preserve our 
"saltiness" - through virtuous living and rejection of sin - 
not only for our own sake but also for the sake of oth-
ers.  
The aroma of Christ in the world 
Paul the Apostle reminds us that we are called to be "the 
aroma of Christ to God among those who are being 
saved and among those who are perishing, to one a 
fragrance from death to death, to the other a fragrance 
from life to life". Do you allow the fragrance of Christ's 
love, truth, and holiness to permeate every area of your 
life, your thoughts, words, actions, and relationships?  
Light that shines for all to see  
Jesus used the image of light and a lamp to further his 
illustration of God's transforming work in and through 
us. Lamps in the ancient world served a vital function, 
much like they do today. They enable people to see and 
work in the dark and to avoid stumbling. The Jews also 
understood "light" as symbol or expression of the inner 
beauty, truth, and goodness of God. In his light we see 
light. His word is a lamp that guides our steps. God's 
grace not only illumines the darkness in our lives, but it 
also fills us with spiritual light, joy, and peace.  
Jesus used the image of a lamp to describe how his 
disciples are to live in the light of his truth and love. Just 
as natural light illumines the darkness and enables one 
to see visually, so the light of Christ shines in the hearts 
of believers and enables us to see the heavenly reality of 
God's kingdom. Our mission is to be light-bearers of 

Jesus Christ so that others may see the truth of the 
gospel and be freed from the blindness of sin and de-
ception.  
There is great freedom and joy for those who live in the 
light of God's truth and goodness. Do you know the joy 
and freedom of living in God's light?  
"Lord Jesus, you guide me by the light of your saving 
truth. Fill my heart and mind with your light and truth 
and free me from the blindness of sin and deception that 
I may see your ways clearly and understand your will for 
my life. May I radiate your light and truth to others in 
word and deed".  
 Don Schwager  

————————————— 

 What does it mean to be salt and light? If we 
listen carefully to Jesus’ words, we gain some direc-
tion. To be salt means to bring taste, zest, and joy to 
life. We are asked to liven things up a bit by allowing 
the joy of our faith to spill over into the lives of oth-
ers. Only a sincere and deep relationship with God 
can freshen up humanity and set it on proper 
course. To be light means that our faith must trans-
late into action so that we can be Christ for others 
and extend the same arm of mercy and compassion 
that Christ did. Our acts of piety, then, cannot be 
directed solely at ourselves. Prayer is never about 
self-benefit but must always be directed toward 
union with God, deepening our relationships with 
one another and learning how to be effective stew-
ards of the beautiful universe God has entrusted to 
our care. 
 The Master gives us wise direction in terms of 
how we can best become the salt and light he de-
sires. Listen carefully to the Beatitudes. Think about 
the oppression and alienation that exists in our 
world, the violence and prejudice, the anger and the 
hatred, the fear and the shame. All of these things 
require action. The poor need food, housing, and 
clothes. Hatred must be replaced by love. Retaliation 
and violence by forgiveness. Our thoughts and 
speech can become more like Christ. We can change 
and continue to change. Blessed John Henry Cardi-
nal Newman said, “To live is to change and to be 
perfect is to have changed often.” 
 But it doesn’t end with just offering the bandag-
es needed to heal wounds. It must go deeper. We 
must ask ourselves what has happened that we have 
found ourselves in this place with these wounds and 
divisions. What are their causes? Together we must 
address these systemic problems, politically and 
spiritually, and face the truth. Only then will we truly 
be salt and light. But then again, we may not like 
what the light shows us. 

 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 Ca-
tholic  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  February 09, 2020 

Sakramenty 
Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii św. 17 maja 2020. 
Bierzmowanie: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczest-
niczy dla młodzieży, która w 2019 ukończyła 13 lat. 
Sakrament Małżeństwa: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesię-
cy przed planowaną datą ślubu. 
Odwiedziny chorych: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę 
dzwonić o każdej porze  - (206)282 - 1804. 
Sakramenty chrztu, I Komunii, bierzmowania, małżeństwa udzielane są 
osobom formalnie i aktywnie uczestniczącym w życiu parafii. 



 Wierni konstytucji chrześcijaństwa 
 

  Jezus Chrystus od początku swojej publicznej 
misji w Galilei przekazuje mądrość Bożą. Głosi słyn-
ne Kazanie na Górze, w którym zawiera się Jego 
program dla nas – konstytucja chrześcijaństwa. 
Chcemy dzisiaj zatrzymać się nas jednym z ważnych 

wezwań, które zobowiązuje nas do bycia na co dzień solą ziemi i 
światłem świata. 
 „Wy jesteście światłem świata”. W wywiadzie książkowym 
dziennikarza Petera Seewalda z Benedyktem XVI pod tytułem 
„Światłość świata” (2011), autor snuje taką refleksję: „A gdy się go 
słucha i siedzi obok niego, czuje się nie tylko precyzję jego myśle-
nia i nadzieję, która pochodzi z wiary, ale też w specyficzny spo-
sób dostrzega się widzialny blask, światłości świata, oblicza Jezu-
sa Chrystusa, który chce spotkać każdego człowieka i nie wyklu-
cza nikogo”. 
 Przez chrzest staliśmy się Chrystusowi. On nas obdarował 
nowym życiem. Łaska chrztu pozwala nam w spotkaniu z innymi, 
nawet w środowisku trudnym, zachować tożsamość ucznia. Dzię-
ki temu możemy wyraziście ukazywać odmienny od współcze-
snych sposób myślenia i życia. Słowo Boże uczy nas, w jaki spo-
sób poznawać wolę Bożą i wybierać „co jest dobre, co Bogu miłe i 
co doskonałe”. A to z kolei pomaga w zachowaniu otrzymanego 
depozytu wiary, który wskazuje na świętość jako drogę pełnego 
rozwoju człowieczeństwa i chrześcijaństwa. A świętość chroni 
przed wyborem miernoty i konformizmu, aby płynąć z prądem 
powierzchownych mód i przyzwyczajeń. 
 „Wy jesteście solą ziemi”. W 1996 roku ukazał się wywiad-
rzeka pt. „Sól ziemi”. To rozmowa Petera Seewalda z kard. Jose-
phem Ratzingerem, który stwierdza: „Metafora ‘sól ziemi’ zakłada, 
że nie cała ziemia jest solą. Kościół pełni funkcję, która dotyczy 
wszystkich, i niczego nie kopiuje, nie jest państwem. Być niejako 
wyłomem, który wiedzie poza świat ku światłu Boga, starać się, 
by cały czas była otwarta owa szczelina, przez którą może wpa-
dać w świat powietrze – na tym polega specyficzne posłannictwo 
Kościoła”. 
 Uczniowie Jezusa, otrzymując chrzest, stają się uczestnikami 
przymierza z Bogiem, które trwa wiecznie. Są bardzo wartościowi 
i pożyteczni dla świata, gdyż niosą w sobie „smak” Jego nauki, 
potwierdzając jej moc własnym życiem. Jest to, jak naucza św. 
Paweł, „ukazywanie ducha i mocy”, aby wiara „opierała się nie na 
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. Uczniowie Jezusa muszą 
wciąż pielęgnować posiane w sobie słowo Boże, aby nie utracić 
„smaku” – zdolności dawania świadectwa. Chrześcijanie nie żyją 
bowiem wyłącznie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. 
Aby dać sie prowadzić światłu Chrystusa, powinniśmy nasz roz-
wój duchowy podporządkować Dobrej Nowinie. Kiedy zagłębiamy 
się w lekturę słowa życia, ładujemy duchowe akumulatory, do-
strzegamy w świecie ślady Bożej obecności i realizujemy swoje 
życiowe powołanie. Nasz świat staje się przeniknięty światłem 
samego Chrystusa. Wpatrzeni w Chrystusa czerpiemy ze źródła i 
sami stajemy się „światłem świata. Pełniąc dzieła miłosierdzia na 
wzór Chrystusa, stajemy się „solą ziemi”. 
 Nasza życiowa wspólnota z Chrystusem będzie owocować w 
codzienności postaw, myśli i pragnień. A to pokaże, czy jesteśmy 
jedynie sympatykami Chrystusa, przez zmiękczanie ewangelicz-
nych zasad czy autentycznymi chrześcijanami. 
ks. Leszek Smoliński 

———————————————————- 

Prymas Niezłomny  
tak było z kard. Stefanem Wyszyńskim  

 

Żeby go wszyscy potrącali 
 

 Przy bramie Jasnej Góry znajduje się pomnik 
klęczącego Prymasa Stefana Wyszyńskiego zato-
pionego w modlitwie.  

 Kilka dni przed śmiercią Kardynał powiedział, że klęka na 
progu Kaplicy Cudownego Obrazu i chce tam pozostać, żeby go 
wszyscy potrącali — opowiada o. Jan Pach, dyrektor Instytutu 
Maryjnego i Mariologicznego na Jasnej Górze. Pomnik ma przy-

pominać, że Prymas był nie tylko wielkim nauczycielem, który 
uczynił z jasnogórskiego szczytu narodową ambonę, ale także 
człowiekiem wielkiej, żarliwej modlitwy, stawiającym zawsze na 
Jasnogórską Madonnę. Stefan kardynał Wyszyński trzydzieści 
trzy lata swego prymasowskiego posługiwania nazwał służbą u 
Jasnogórskiej Pani. Z Jasnej Góry uczynił parafię całej Polski, 
swoją główną placówkę duszpasterską. Przekształcił Częstocho-
wę w duchową stolicę narodu, wyznaczając jej w polskim Koście-
le rolę twierdzy, mającej zatrzymać zaprogramowaną przez ko-
munistów ateizację. To również on dowartościował zakon pauli-
nów, którego członkowie z pustelników, strzegących cudownej 
ikony, przekształcili się we współautorów i współrealizatorów 
jego duszpasterskiego programu. Jasną Górę Kardynał odwie-
dzał tak często, jak tylko mógł. W kronikach klasztornych zanoto-
wano, że był tu 136 razy. W sanktuarium, w którym miał własny 
gabinet, spędził 450 dni, czyli średnio 15 dni w roku. Statystyka 
ta nie obejmuje jego wcześniejszych kontaktów z sanktuarium i 
paulinami, które zostały zapoczątkowane równocześnie z kapłań-
ską drogą Kardynała. Z przyszłymi zakonnikami zetknął się pod-
czas studiów w seminarium we Włocławku. Częstochowa należa-
ła wówczas do diecezji włocławskiej. Święcenia kapłańskie z 
powodu choroby przyjął indywidualnie w kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej we włocławskiej katedrze. Na Jasną Górę 
ksiądz Wyszyński przyjechał po raz pierwszy 5 sierpnia 1924 r., 
by odprawić Mszę św. prymicyjną w Kaplicy Cudownego Obrazu 
i modlić się, aby przynajmniej przez jeden rok mógł służyć Ko-
ściołowi jako kapłan. Miał tak słabe zdrowie, że nie rokowano mu 
zbyt długiego życia. 
 Po latach powie, że pojechał z prymicją na Jasną Górę, aby 
mieć Matkę, która zawsze z nim będzie, która nie umiera — 
wspomina jego przyjaciel i były generał zakonu paulinów o. Jerzy 
Tomziński. Po powstaniu warszawskim „ósemka”, czyli grupa 
dziewcząt, których ojcem duchowym i kierownikiem był od 1942 
r. ks. Stefan Wyszyński, przez rok mieszkała w Częstochowie 
przy ul. św. Rocha. Ojciec Polikarp z klasztoru jasnogórskiego 
odszukał je i zaprosił w gościnę na pokoje królewskie, w których 
wtedy mieszkała Zofia Kossak-Szczucka. Wkrótce Stefan Wy-
szyński przybył na Jasną Górę jako biskup nominat, przyszły 
ordynariusz lubelski, by odprawić ośmiodniowe rekolekcje i przy-
jąć sakrę z rąk kard. Augusta Hlonda. — Przyszły hierarcha za-
mieszkał w mojej małej, skromnie urządzonej celi zakonnej z 
widokiem na dwunastą stację Drogi Krzyżowej, przypominającą 
patrzącemu słowa Pana: „Oto Matka Twoja” — wspomina o. Je-
rzy Tomziński. — Odwiedzałem go codziennie, by ustalić wszyst-
kie szczegóły konsekracji, której byłem ceremoniarzem. Prosił 
mnie, bym modlił się za niego, bo twierdził, że pisać potrafi, ale o 
rządzeniu diecezją nie ma zielonego pojęcia. Od tego momentu 
bp Wyszyński przyjeżdżał tu na konferencje Episkopatu, dał się 
poznać jako wybitny kaznodzieja, przyciągający tłumy, które 
chcą go słuchać. — We wrześniu 1946 r. w liście na dzień po-
święcenia się Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi 
zaapelował: „Na Jasną Górę, kto żyw, bo ona sercem serc...” — 
wspomina o. Tomziński. — Rok później w uroczystość Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny, wobec całego Episkopatu, kardy-
nał wygłosił porywające kazanie do trzystu tysięcy wiernych. Kto 
wie, może to jego „jasnogórska aktywność” zadecydowała o wy-
borze na prymasowską stolicę. Przed jej objęciem przyjechał na 
trzydniowe skupienie na Jasną Górę. Uwięzienie Prymasa nie 
rozluźniło jego związków z Jasną Górą. — Nie znalazł się wśród 
nas żaden „ksiądz patriota” — podkreśla o. Tomziński. — W od-
różnieniu od innych środowisk, zawsze wierzyliśmy, że Prymas 
wróci z uwięzienia na swoje stanowisko, co wtedy nie było wcale 
pewne. Udzieliliśmy w pokojach królewskich schronienia 
„ósemkom”, których liderka Maria Okońska chciała być dobrowol-
nym więźniem Jasnej Góry w intencji Prymasa. Zadeklarowała, 
że nie wyjdzie z sanktuarium, dopóki on nie zostanie uwolniony. 
Wraz ze swoją grupą zaczęła się o to modlić. W ciągu dnia w 
kaplicy, a nocą na chórze organowym, inicjując nieznane wcze-
śniej nocne czuwania, które obecnie są stałą praktyką.  (c.d.n.) 

  Marek A. Koprowski 
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“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

Family caregivers needed for online research study.  
Complete daily diaries. You will be paid for your time. 

Daily Reflections of Dementia Caregivers Study 
www.caregivingresearch.org/daily-reflections 

210-560-3075  

Do you live with a person with dementia? 

@CaregiverLab 
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