
 

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 

7th Sunday of Ordinary Time February 23, 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 02.22.20 
10:00AM + Bronisław Mita 
5:00PM - For God’s blessing  
for Anne-Marie Trimnel 
 

Sunday, 02.23.20    
8:00AM - For Parishioners 
9:45AM + Janina Knapik 
12:00PM + Bożena Bednarska 
Tuesday, 02.25.20 
8:00 AM For God’s blessing for Alex Galant 
 

Ash Wednesday, 02.26.20 
8:00 AM  + Mieczysław Galant 
7:30 PM - __________________ 
 

Thursday, 02.27.20 
8:0 AM ++ Mike & Regina 

Friday, 02.28.20  
7:30 PM  - __________________  
 

Saturday 02.29.20 
10:00AM - __________________ 
5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 02.30.20    
8:00AM - For Parishioners 
9:45AM - O Boże błogosławieństwo  
dla Zuzi, Dominika i Natalii 
12:00PM - Dziękczynna w intencji  
Parafian 

Lektors 
Saturday 02.22.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 02.23.20 
8:00 AM Gabrielle Patti 
9:45 AM Miłosz Góralczyk / Justyna Świerz 
12:00 PM Izabela & Andrzej Łapiński  
 

Saturday 02.29.20 
5:00 PM    Sharon Beale 
 

Sunday 03.01.20 
8:00 AM Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM Monika Posłuszny/Jakub Bernacki 
12:00 PM Andrzej Łapiński / Alicja Sowiński 

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

Sunday 02.23.20 
9:45 AM Michał Franczyk 
 

Sunday 03.01.20 
9:45 AM _________________ 

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

of February 23 
Readings for the week of February 23, 2020 
 

Sunday:  Lv 19:1-2, 17-18/ 1 Cor 3:16-23 
Mt 5:38-48 
 

Monday:  Jas 3:13-18 / Mk 9:14-29 
 

Tuesday:  Jas 4:1-10 / Mk 9:30-37 
 

Ash Wednesday: Jl 2:12-18  
2 Cor 5:20 - 6:2 / Mt 6:1-6, 16-18 
 

Thursday: Dt 30:15-20 / Lk 9:22-25 
 

Friday:  Is 58:1-9a / Mt 9:14-15 
 

Saturday: Is 58:9b-14 / Lk 5:27-32 
 

Next Sunday: Gn 2:7-9; 3:1-7 / Rom 5:12-19 
Mt 4:1-11 

 Today’s  Gospels continue to challenge us to the 
core. This is especially true in the way our social 
relationships have developed. Feeling safe and se-
cure in the world are not things that come easily 
these days. Actually, we may find ourselves feeling 
more reservation, caution, reluctance, and fear than 
ever before. In a moment’s notice, life can drastically 
change. When someone has been intentionally and 
violently hurt, especially someone we love, we can 
all too easily find ourselves very attracted to the Old 
Testament philosophy of “an eye for an eye and a 
tooth for a tooth.”  
 Intellectually, we know this is not what Jesus 
wants us to do. But on some level it just seems to 
make practical or even political sense. After all, why 
should we allow someone to get away with a hei-
nously violent act? Yet, Jesus cannot be any clearer 
than he is with this! Offer no resistance to one who 
is evil. Turn the other cheek as well. When pressed 
into service, go two miles. Do not turn your back on 
one who wants to borrow. Love your enemies. Now, 
take a moment to reflect on all of this. Consider a 
horrible act of violence committed against someone 
you love. Listen. Think. Be honest. Can you do as 
Jesus directs? 
 We want to be holy. But we are more comforta-
ble with a definition of holiness that can keep us 
saying our prayers and on our knees in church. We 
are not comfortable with a definition of holiness that 
has something to say about to how we react to and 
negotiate life. We like to keep a sharp and strong line 
between the secular and the sacred. In fact, we 
would prefer that the doors between them be kept 
closed. God wants us to be holy as He is holy. If God 
sees this one way and we see it another, then where 
does this leave us on our journey to God? 
 Our minds like the practical, worldly, and secular 
answers to things. They are more black and white 
and at first glance appear to make more sense. Holi-
ness wells up from our souls and is beyond reason. 
It cannot be explained. It is something we just simply 
know comes as a result of deep prayer. The truly 
contemplative eye knows inwardly that what Jesus 
asks is true and then willingly does it. It may not be 
easy. 

------------------------------------ 
Ash Wednesday 
February 26th   

 

8:00AM - English       

 7:30PM - Polish 

 

Is Ash Wednesday a holy day of obligation? 
 

 Despite the often packed churches, you may be sur-
prised to hear that the answer is no! Holy days of obligation 
commemorate a particular event (such as the birth of 
Christ at Christmas) or celebrate particular people (such as 
Mary’s Immaculate Conception or the feast of All Saints). 
Ash Wednesday is a day of penance, fasting, and absti-
nence to begin the season of Lent. In a sense, it focuses 
on a concept rather than something particular and con-
crete.  
 Of course, repentance ought to be reflected in particu-
lar, concrete ways! That’s one of the reasons that attending 
Mass on Ash Wednesday is a very good idea. It marks the 
beginning of a solemn season of penance. Despite all its 
comparisons to the desert, Lent can be very fruitful for our 
spiritual growth! Beginning this season with the celebration 
of Mass and the reception of ashes is a sign of our com-
mitment to God and to spiritual growth. 

------------------------------------ 
Rules of Abstinence and Fast 

The Catholic Church asks each member to preserve the 
penitential character and purpose of Lent. For this reason:  
Catholics who have celebrated their 14th birthday are 
bound to abstain from meat on Ash Wednesday and each 
Friday of Lent.  
 Catholics who have celebrated their 18th birthday, in 
addition to abstaining from meat, should fast on Ash 
Wednesday and Good Friday. On those days they should 
eat only one full meal. Smaller quantities of food may be 
taken at two other meals, but no food should be consumed 
at other times during those two days. The obligation of 
fasting ceases with the celebration of one's 59th birthday.   

------------------------------------ 
 Blessed are you, O Lord our God, the all-holy one, 
who gives us life and all things. As we go about our lives, 
the press of our duties and activities often leads us to 
forget your presence and your love. We fall into sin and fail 
to live out the responsibilities that you have entrusted to 
those who were baptized into your Son. 
 In this holy season, help us to turn our minds and 
hearts back to you. Lead us into sincere repentance and 
renew our lives with your grace. Help us to remember that 
we are sinners, but even more, help us to remember your 
loving mercy. 
As we live through this Ash Wednesday, may the crosses 
of ashes that mark our foreheads be a reminder to us and 
to those we meet that we belong to your Son. May our 
worship and prayer and penitence this day be sustained 
throughout these 40 days of Lent. Bring us refreshed and 
renewed to the celebration of Christ’s resurrection at East-
er. Amen. 

------------------------------------ 
 S ta t i ons  Of  The  C ross  

Friday  3:00 PM - English  7:00 PM - Polish   

------------------------------------ 
 Catholic Home Missions Collection   

This weekend there will be a second collection for Catholic 
Home Missions. These home mission territories include 
over 40 percent of the dioceses in the United States which 
are unable, due to fragile financial situations, tough terrain, 
and/or too few Catholics, to provide even the most basic 
opportunities for learning about and deepening the Faith.   
Your support of the Catholic Home Missions can lift up the 
lives and faith of our brothers and sisters across the coun-
try including here in our state.  Please be generous. 

 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 
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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. 



 W drodze ku doskonałości 
 „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. To znane 
przysłowie stanowi polską wersję przepisu zawarte-
go w starożytnym kodeksie Hammurabiego: „Oko 
za oko, ząb za ząb”. Trudno je pogodzić się z naka-
zem miłości nieprzyjaciół czy darowania urazów. To 

prawda, że czasem zadane zło jest tak wielkie, że nawet jeśli 
ktoś próbuje przebaczyć, to gdy spotyka nieprzyjaciela, pojawia 
się emocjonalne napięcie i rodzi niezdolność do najmniejszej 
pozytywnej reakcji. Czasem nawet reakcje ciała na widok wroga: 
nerwowe tiki, pocenie się rąk i drżenie głosu wskazują, jak wiel-
ka krzywda została wyrządzona. To tak, jak z dorosłym mężczy-
zną, który na samo wspomnienie swego ojca wstrzymywał od-
dech. 
 Każdy z nas w jakimś momencie życia został zraniony przez 
innych. Niektóre z tych zranień wymagały interwencji medycz-
nej, w postaci założenia opatrunku, szwów, gipsu czy nawet 
przeprowadzenia operacji. Często jednak, zranienia te mają 
charakter duchowy i żaden lekarz jest w stanie nic na nie pora-
dzić. Chodzi o urazy, które jak chwast niszczą nasze życie. Co 
w takiej sytuacji? Ktoś stwierdził, że „w świecie dźwigającym 
skutki pierwszego grzechu przebaczenie jest szczepionką prze-
ciwko szerzeniu się zarazy zła”. Warto sobie uświadomić, że 
brak przebaczenia i darowania sieje spustoszenie u każdego, 
kto żywi w sobie urazę. Stąd chętnie darowanie urazów jest wy-
razem nie tylko dobroci względem innych, ale i względem same-
go siebie. 
 Przebaczać i darować urazy to nic innego jak być dla siebie 
dobrym! Stąd czyjaś bezmyślność i ostre słowa typu „nie od-
puszczę ci aż do grobowej deski” mogą zadać więcej bólu niż 
choroba czy rana fizyczna. Przemoc, brak zrozumienia, wro-
gość, odejście przyjaciela – to tylko niektóre przykłady bole-
snych sytuacji, a zadane przez nie rany wymagają uzdrowienia 
wewnętrznego. Z pewnością nie da się, jak mówią małe dzieci, 
nie popełniać grzechów w ogóle, nie ranić innych. Możliwe jest 
jednak przebaczenie i zasypywanie międzyludzkich przepaści. 
Na tym polega prawdziwa – choć trudna – miłość. 
 Jezus kierując do nas swoje słowo, pragnie bronić nas przed 
nami samymi. Zauważmy, jeżeli ktoś żywi wobec kogoś urazy, 
to całe jego życie upływa na kombinowaniu, jak swojemu prze-
ciwnikowi dołożyć, jak go poniżyć wobec innych, by poczuł na-
szą nienawiść; nic innego nie robi, tylko myśli o tym problemie. I 
taka postawa niszczy, Nie pozwala twórczo pracować, kochać, 
cieszyć się życiem. 
 Jako chrześcijanie mamy nie tylko pomnażać dobro, ale tak-
że walczyć ze złem. Walczyć ze złem to nie wybielać, nie uspra-
wiedliwiać zła, nie tłumaczyć: „bo on musiał”, „bo ja musiałem”. 
Walczyć ze złem to domagać się, by skutki złych czynów zostały 
naprawione. 
 Spójrzmy w swoje serce i na swoje relacje. A potem znów 
spójrzmy w swoje serce i jeśli są tam urazy czy zranienie, któ-
rych dokonali inni – wybaczmy. Pamiętajmy, że do przebaczenia 
nie można się zmusić, można natomiast wiele zrobić żeby przy-
szło w sposób naturalny. Ta postawa jest dla nas zbyt trudna, 
dlatego szukamy umocnienia w Eucharystii, u przebaczającego 
Jezusa. Trening czyni mistrza. A więc warto próbować! On 
wciąż nas wzywa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski”. 
ks. Leszek Smoliński 

 

Znów wędrujemy 
Zbliża się Środa Popielcowa 

I znów - jak co roku - Kościół zaprasza 
nas do wejścia w liturgiczny okres Wiel-
kiego Postu.  

Posypiemy głowy popiołem i... No właśnie! I co da-
lej? Czym będzie różnić się nasza wielkopostna codzien-
ność od dni karnawału? Czy tylko nie urządzaniem tzw. 
hucznych zabaw? A tak w ogóle - mógłby ktoś spytać za-

czepnie - po co te sztuczne okresy, w których czegoś nie 
wolno robić? Przecież Boga można spotkać w różnych miej-
scach i w różny sposób. Dlaczego każe się nam powracać 
do tych samych gestów i słów? 

Po pierwsze, człowieku, żaden ksiądz do niczego 
Cię nie zmusza. Jesteś wolny, to znaczy możesz wybierać. 
Co więcej jako osoba musisz wybierać. A po drugie, pomyśl 
choć przez chwilę: Być może proponowany przez Kościół 
czas Wielkiego Postu jest czymś dobrym dla Ciebie, dla 
Twojego życia. Św. Paweł powiada, że "wszystko wolno, ale 
nie wszystko przynosi korzyść" (1 Kor 6,12). Chrześcijań-
stwo, katolicyzm wskazują na Boga, który w Jezusie Chry-
stusie objawił nam nie jakiś abstrakcyjny system filozoficz-
no-moralny, ale objawił nam prawdę o naszym zbawieniu, 
prawdę o ludzkim szczęściu, czyli o tym, co tak naprawdę 
przynosi korzyść. A największą korzyść przynosi nam - głosi 
Ewangelia - zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu, prawdzi-
wego Boga i prawdziwego człowieka. On jedyny powrócił z 
cmentarza żywy i powiedział "Pokój wam!". Wierzysz w to 
czy nie? Jakakolwiek odpowiedź na to pytanie stawia przed 
Tobą inne, na które warto uczciwie sobie odpowiedzieć. 
Wzruszenie ramion wskazywałoby bowiem na duchową tę-
potę, z której - w imię własnego człowieczeństwa - trzeba jak 
najszybciej się wyzwolić.  

Jeśli uwierzyłeś albo chciałbyś uwierzyć, to postaraj 
się nie "przegapić" Wielkiego Postu. To jest kolejna szansa 
dla Ciebie. Zapraszamy Cię do refleksji, ale i do modlitwy... 
Chodzi przecież o to, by "nawrócić się do Boga całym ser-
cem" (Jl 2,12). Do Boga, w którym wszystko ma swój począ-
tek i koniec, a nie do jakiejś pobożnej ideologii, krojonej na 
miarę naszych zalęknionych myśli. Jedną z propozycji wiel-
kopostnych są te internetowe rozważania. Zapraszamy! Po-
czynając od środy popielcowej, poprzez wszystkie niedziele 
wielkopostne, aż do Triduum paschalnego włącznie, chcemy 
razem z Tobą "wyostrzać wzrok", by spotkać Boga - w głę-
bokościach naszego serca, w wydarzeniach naszego życia, 
w słowie Kościoła. 

Proste zadanie: Zanim nadejdzie środa popielcowa, 
zastanów się przez chwilę, czy Wielki Post jest propozycją 
również dla Ciebie? A potem wyciągnij wnioski. 

 
 

  Środa Popielcowa - 26 Lutego 
 

Msza święta Inaugurująca Wielki Post wraz z liturgią naznaczenia 
głów popiołem sprawowana będzie:  
     8:00AM - j. angielski 
        7:30pm - j. polski  

 

  Post ścisły obowiązuje wszystkich katolików  
w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek  

W tych dniach katolicy w wieku od 18 - 60 roku życia mogą spoży-
wać jeden posiłek do syta oraz dwa skromne posiłki a także są 
zobowiązani do powstrzymania się od wszelkich potraw i przetwo-
rów mięsnych. Post od pokarmów mięsnych obowiązuje także 
wszystkich, którzy skończyli 14 lat.  

 

Zapraszamy do udziału  w wielkopostnych   
Nabożeństwach Pasyjnych 

 

Droga Krzyżowa   
Piątek:  3:00PM - j. angielski      
  7:00PM - j. polski                  

Gorzkie Żale  
Niedziela: 11:30AM 

 

Catholic Home Missions Collection  
 Dzisiaj będzie przeprowadzona dodatkowa kolekta na Catholic Home 
Missions. Ofiary z tej kolety przeznaczone będą na wsparcie tych diecezji 
i parafii w Stanach zjednoczonych, które znajdują się w krytycznej sytuacji 
finansowej. Około 40 % diecezji i parafii w USA znajduje się w trudnej 
sytuacji finansowej i nie ma wystarczających środków na utrzymanie oraz 
prowadzenie duszpasterstwa i zapewnienie możliwości wychowania religij-
nego młodych katolików. Nasza archidiecezja zwraca się z gorącą prośbą 
o hojne wsparcie tych ubogich parafii. 
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Washington

CatholicMatch.com/WA

Contact Jon Becker 

to place an ad today! 

jbecker@4LPi.com or 

(800) 950-9952 x2536

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

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 

Pointer
Realty
Danuta Kieko

Designated Broker

danuta@pointer-realty.com

(206) 353-6790
2836 36th Ave W - Seattle, WA

POLONEZ
AUTOMOTIVE 

    COMPLETE

FOREIGN & DOMESTIC

     SERVICE

(206) 824-3024 


