
 

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 

16th Sunday of Ordinary Time 

XVI Niedziela Zwykła 

July 19th, 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, 06.18.20                                    

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - For Parishioners 

Sunday, 06.19.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM + Leszek Gierczyk  

12:00PM + Stefan Mróz w 94 rocznicę 
urodzin  

7:00PM - ________________________ 

Tuesday, 07.21.20 

8:00 AM  - For God’s blessing and good health for 
John Nino Lazzari Jr. 

Wednesday, 07.22.20 

7:30 PM - W intencji ks. Proboszcza w dniu 
urodzin 

Thursday, 07.23.20 

8:00AM - O Boże błogosławieństwo oraz 
łaskę wiary dla Pawła Galant 

Friday, 07.24.20                                           

7:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla Ani 
Franczyk  

Saturday, 06.25.20                                    

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - For Parishioners 

Sunday, 06.26.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - W pewnej intencji 

12:00PM + Nina oraz o Boże błogosła-
wieństwo w jej rodzinie  

7:00PM - ________________________ 

--------------------—————————------- 
Daily Readings for the week of July 19   

Sunday:  Wis 12:13, 16-19 
   Rom 8:26-27/Mt 13:24-43 
 

Monday:  Mi 6:1-4, 6-8 / Mt 12:38-42 
 

Tuesday:  Mi 7:14-15, 18-20 
   Mt 12:46-50 
 

Wednesday: Sg 3:1-4b  / Jn 20:1-2, 11-18 
 

Thursday: Jer 2:1-3, 7-8, 12-13 
   Mt 13:10-17 
 

Friday:  Jer 3:14-1 / Mt 13:18-23 
 

Saturday:  2 Cor 4:7-15 / Mt 20:20-28 
 

Next Sunday: 1 Kgs 3:5, 7-12 
   Rom 8:28-30 

  

 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  July 19th 2020 

Sakramenty 
Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata.  
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. 

  

The Word of God.  

The seed, the weed, the harvest 

 Inspiration of the Holy Spirit  

From the Sacred Heart of Jesus  
 

My dear child, you who listen to my word and 

put it in your heart, you are the good seed of 

my kingdom, you bear my word, you bear me. 

Those who reject my word are the weeds of my 

kingdom, they listen to the word of the evil one 

and follow his ways, they are destined to perdi-

tion; they are the obstacles for my good seeds 

to grow. At the time of the harvest, the weeds 

will be thrown into the fire while the good 

wheat will be the offering to God, he will be 

pleased to see the glory of his kingdom. 

My word is a seed of goodness that going into 

a good man’s heart finds fertile soil to grow and 

begins to thrive unobstructed. My word be-

comes an integral part of that man who makes 

it a treasure; it will bless him constantly and 

guide him through the good paths of life. 

My word is my presence within you, it is alive 

and active, it is powerful beyond compare; it 

has the capacity to heal and to sanctify you. I 

am the Word of God, therefore when you ac-

cept my word in your heart you accept me, 

when you place my word reverently in your 

heart you place me reverently in your heart too. 

My word is wisdom and you who love me will 

find a live fountain of wisdom in your heart. My 

word is love and you who love me will become 

a living fountain of love. The living waters of my 

spirit will flow constantly from within you to be 

the glory of my presence. 

Become a bearer of my word, bear my pres-

ence within you, do not walk alone in the dark-

ness of this world; let the light of my word al-

ways shine heavenly light on your path.  

Joseph of Jesus and Mary 
 

 

Grace and sin, belief and unbelief, good and evil all 

exist together. While we wrestle with these two di-

mensions of reality inwardly, they are also witnessed 

in the actions and words of others. Many, all too 

often, beat themselves up because of their sin. We 

are also all too quick to pass judgment on others 

whom we perceive to be in error and walking down a 

wrong path. God does not make rash judgments, nor 

should we. Patience is the order of the day as is an 

understanding that God is ultimately the caller of the 

shots. 

Our faith tells us that while God allows the wheat and 

the weeds to coexist, the wheat will always triumph. 

As long as we can cultivate even a little faith and a 

small measure of desire for God, He can produce 

abundant blessings and good things. Even when the 

weeds seem to have triumphed, there still may be a 

small measure of faith remaining that can be cultivat-

ed and grown. It doesn’t take much! Unless a person 

totally allows the weeds to reign, there is always to 

be found at least a small measure of faith, good, 

light, and love. With even this small portion, God can 

produce abundant growth. 

Admittedly, it is easy to give into the weeds, and they 

grow very quickly. Any gardener knows this to be 

true. Sometimes, the weeds even seem more attrac-

tive and vibrant. Dealing with weeds can quickly 

become a losing battle, and they can look healthier 
and grow faster than the very plants we are trying to 

protect. It’s easy to give into them and let them win. 

While God will deal with all things in due time, we are 

responsible for keeping things in check in the short 

term. It is our task to keep our eyes fixed on God’s 

presence and mercy. We are asked to avoid judg-

ment. And, it is not our responsibility to deal with the 

weeds in someone else’s garden, only our own. One 

garden is enough responsibility for anyone. 

Weeds have power. We have to realize this. While 

they can appear attractive and healthy, they can 

quickly choke us off from God’s presence. Our task 

is one of maintenance and cultivating a desire for 

God. Even the smallest kernel of faith can grow into 

something wonderful. In God’s time, the eternal har-

vest will come, and we will no longer have to worry 

about the weeds.  



 Życica roczna i wszelkie zło 

 Zło i dobro rosną na tym samym polu. Tę prawdę można odnieść 

zarówno do wspólnot, jak i pojedynczych ludzi. W Kościele tuż obok 

ludzi promieniujących świętością widzimy grzeszników, którzy draż-

nią, gorszą, a nawet bulwersują. Kiedy robimy przegląd swojego sumienia, widzi-

my także przemieszanie dobra i zła. Pisał św. Paweł: „Gdy chcę czynić dobro, 

narzuca mi się zło” (Rz 7,21). Jezus uczy realizmu. Do końca świata zło będzie 

nawiedzać pola obsiane dobrym ziarnem. Zło atakuje i będzie atakować dobrych 

ludzi, dobre parafie, dobre wspólnoty, dobre inicjatywy. Mesjasz nie oczyścił 

świata ze zła. Ono jest wciąż silne, choć jego kres jest pewny. 

Zauważmy moment działania nieprzyjaciela. Przyszedł w nocy, tuż po dobrym 

zasiewie. Czy to nie odpowiada naszemu doświadczeniu? Czy najgorsze pokusy 

nie przychodzą tuż po rekolekcjach, po udanej modlitwie czy zakończonym po-

ście? 

Perfidia działania nieprzyjaciela polega na tym, że sieje taki chwast, który jest 

bardzo podobny do zboża. W przypowieści mowa jest o gatunku trawy, zwanym 

życicą roczną. Wschodzi ona równocześnie z pszenicą i jest do niej tak podobna, 

że aż do pojawienia się kłosów trudno je rozróżnić. Pszenica i życica mają spląta-

ne korzenie, dlatego wyrwanie chwastu mogłoby spowodować zniszczenie zbo-

ża. Chwast, choć podobny do pszenicy, zawsze pozostaje chwastem. Zło, choć 

przemieszane z dobrem, jest zawsze złem. Chwast kiedyś zostanie wyrwany i 

zniszczony. Zło nie ma przyszłości. Tylko dobro ma przyszłość. Pszenica zosta-

nie zebrana do spichrza. Granica między dobrem a złem jest czymś obiektyw-

nym, tak samo jak różnica między chwastem a pszenicą. Trudność polega na 

tym, że my nie zawsze potrafimy dobrze rozeznać: gdzie jest chwast, a gdzie 

pszenica. Wiedzę pewną ma tylko Bóg. Dlatego Jezus zaleca cierpliwość i 

ostrożność w ocenianiu. Przestrzega przed rewolucyjną gorliwością, która doma-

ga się natychmiastowego egzekwowania sprawiedliwości. Przypomina się tutaj 

ewangeliczna zasada: „Po owocach ich poznacie”. 

Wobec tajemnicy zła działającego w świecie, w Kościele i w nas samych trzeba 

zachować realizm i nadzieję. Tak odczytuję sens Jezusowej przypowieści. Muszę 

liczyć się ze złem. Kościół nie jest wspólnotą ludzi idealnych, bez skazy. Nigdy 

nie był i nie będzie. I ja sam w tym Kościele jestem jako grzesznik, któremu oka-

zano miłosierdzie. Byłem i jeszcze będę nieraz zaskoczony dorodnością chwa-

stów na moim poletku. Liczenie się ze złem nie może jednak prowadzić ani do 

obojętności w stylu „i tak nic nie mogę”, ani do porywania się z motyką na słońce, 

że niby ja sam zrobię porządek (z sobą lub z innymi). Do Boga należy i sprawie-

dliwość, i miłosierdzie. W najwłaściwszych proporcjach. Ta nadzieja pomaga 

robić swoje. Pokornie i cierpliwie. (ks. Tomasz Jaklewicz) 

________________________ 

Z ZAPISKÓW CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO  

PRYMASA TYSIĄCLECIA  

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGI 

 One miłosierne oczy Twoje obróć"... pozwól dziecku 

skorzystać z praw swoich i pozwól spojrzeć w oczy Twoje... 
Wszak Matka oczu nie chowa przed dziećmi... Choćby przez 

łzy dojrzę je... Niech Cię to nie zraża, że tylko oczyma mogę się posłużyć, 
bo wolno mi patrzeć tylko w górę i w głąb... Zamknięto mi usta na kłódkę 
milczenia... związano mi ręce i nogi festonami drutów. Clausus sum neque 
egredi possum. Ale nic to, Matko! Masz oczy i dostrzeżesz wszystką niedo-
lę dziecka Twego. Rwie się dusza moja do ołtarzy Pańskich, do wspólnej 

modlitwy, do woni kadzideł, do świateł ołtarzowych, do śpiewu ludu...  

 ...Usta, chcą wyznawać przed ludźmi Syna Twojego... już dłużej trudno 

utrzymać "Słowo, które Ciałem się stało". Ono się chce urodzić... choć brak 
miejsca w gospodzie... ty znasz Matko, ten ból brzemienia Słowa, którego 
nie ma gdzie złożyć. Masz duszę kapłańską i wiesz co znaczy "biada" 
ewangelistów. One miłosierne oczy obróć - niech macierzyńskie serce 
Twoje odczuje w nas "Matkę Chrystusową" (Mt 12, 48 - 50). Daj urodzić 

"Słowo"!(14. VI. 1954)  

 ...Gdybym dziś narodził się na nowo, a zapytany - jaką drogę życia obrał-

bym - bez chwili wahań wszedłbym na drogę kapłaństwa, choćbym od 

początku wiedział, że skończę w okowach Chrystusowych, we wzgardzie 
szubienicy. Lepiej być wzgardzonym kapłanem niż uwielbianym Cezarem. 
(31. V. 1955) 

 ...Tobie, Chryste, przyznaję pełne prawo do mej radości i cierpienia. Ka-

płaństwo, którym uczestniczę w Twoim kapłaństwie, wymaga, bym ofiaro-
wał swoje cierpienia wraz z Twoimi, bym Tobie współczuł. Skoro Kościołowi 
Twemu potrzebne jest moje cierpienie, pragnę być uległy Twej woli. Chcę 
poświęcić swoje dobro osobiste dobru Kościoła. Im gorzej stoją moje spra-
wy osobiste, tym lepiej jest dla Kościoła. Moje cierpienie osłania Kościół 
przed złośliwością nieprzyjaciół Boga. Jestem łupem, który odwraca uwagę 
wilków, który zapycha gardła ich i nie pozwala gryźć innym. Czuje, to do-
brze, jak moje uwięzienie krępuje ręce nieprzyjaciół Kościoła, którzy dotąd 
wszystko zło na mnie składali. Być może prudentia carnis ulżyłaby mojej 
sytuacji, ale nie chcę z niej korzystać, by nie pogarszać sytuacji Kościoła. 
Dodaj siły Nauczycielu i Wodzu, bym dochował wierności Twym myślom. (26. 

X. 1955)  

 Nazwano mnie "Prymasem maryjnym". Gorąco pragnę życiem swoim 

usprawiedliwić te nazwę. Mogę to uczynić w doskonały sposób tylko wtedy, 
gdy upodobnię się do Ciebie, Królowo mego życia. Stałaś się Służebnicą 
Pańską - wesprzyj mnie, bym nareszcie był jedynie sługa Twego Syna. 
Oddałaś krew swoją najczystszą Synowi Człowieczemu. Dopomóż mi do 

tego, bym i ja krwi swojej nie szczędził Chrystusowi. (8. V. 1956) 

________________________ 

 NAJSZLACHETNIEJSZE ROZWIĄZANIE 

Pewien człowiek dzięki gorliwej pracy i uczciwym transakcjom zbudował dobrze 

prosperujące przedsiębiorstwo. W miarę upływu lat zaczął się martwić o jego 

przyszłość, ponieważ nie miał dzieci ani bliskich krewnych, z wyjątkiem trzech 

siostrzeńców. Kiedyś przywołał do siebie tych młodzieńców i oświadczył im: 

- Mam pewien problem, a temu, kto wymyśli najlepszy sposób jego rozwiązania, 

dam w spadku wszystko, co posiadam.  

Dał każdemu taką samą sumę pieniędzy i poprosił, by kupili coś, co wypełni jego 

wielkie biuro. 

- Nie wydawajcie więcej, niż wam dałem - powiedział - i wróćcie przed zachodem 

słońca. 

Przez cały dzień siostrzeńcy, każdy oddzielnie, starali się wypełnić polecenie 

wuja. Wreszcie, gdy cienie mocno się już wydłużyły, posłusznie wrócili, aby zdać 

sprawozdanie ze swoich działań. Wuj czekał na nich z niecierpliwością, ciekawy 

ich zakupów. 

Pierwszy siostrzeniec przytaszczył kilka worków styropianowych "orzeszków", 

które po wysypaniu niemal wypełniły gabinet. Kiedy opróżniono pokój, drugi 

siostrzeniec wniósł pęki napełnionych helem balonów, które uniosły się po całym 

gabinecie, wypełniając go lepiej niż styropian. Trzeci natomiast stał z boku w 

milczeniu. Wuj zapytał: 

- A ty co masz do pokazania? 

- Wuju - odrzekł młodzieniec - połowę pieniędzy wydałem na pomoc dla rodziny, 

której dom spalił się wczorajszej nocy. Potem spotkałem grupę zaniedbanych 

dzieci i większość z tego, co mi zostało, dałem na klub młodzieżowy w biednej 

dzielnicy. Za niewielką resztę kupiłem tę świecę i zapałki. 

     Następnie zapalił świecę, a jej światło wypełniło cały pokój! Dobrotliwy stary 

wuj pojął, że oto stoi przed nim najszlachetniejszy z całej rodziny. Pobłogosławił 

siostrzeńca za to, że zrobił najlepszy użytek z podarowanych pieniędzy, i przyjął 

go do swego przedsiębiorstwa. 

________________________ 

OGŁOSZENIE 

Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Seattle poszukuje nauczycieli jeżyka 

polskiego do klasy trzeciej oraz do klasy najmłodszej: 4 - 5 latków. 

Mile widziane wyksztalcenie pedagogiczne. 

Zgłoszenia przyjmuje oraz więcej informacji  udziela Maria Gra-
bowska, megrabowska@yahoo.com  

19 lipca, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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Washington

CatholicMatch.com/WA

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 Kathryn Dickens to place an ad today! 

kdickens@4LPi.com

or (800) 950-9952 x5809


