
 

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 

17th Sunday of Ordinary Time 

XVII Niedziela Zwykła 

July 26th, 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, 06.25.20                                    

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 - ________________________ 

 

TUESDAY, 07.28.20 

8:00 AM  - O pomyślny przebieg zabiegu 

 

WEDNESDAY, 07.29.20 

7:30 PM - ________________________ 

 

THURSDAY, 07.30.20 

8:00AM ++ Mike & Regina 
________________________ 

 

FRIDAY, 07.31.20                                           

7:30 PM ++ Jim & Mary Bruders 

SATURDAY, 08.01.20                                    

10:00 AM  - w intencji Wspólnoty Żywego 
Różańca oraz ich rodzin 

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 08.02.20   

8:00AM - For God’s blessing for Knights of 
Columbus Council 676 

9:45AM + Walenty Sitarz 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo oraz 
zdrowie dla Amadeusza z okazji urodzin  

7:00PM - ________________________ 

--------------------—————————------- 
DAILY READINGS FOR THE WEEK OF JULY 26   
Sunday:   1 Kgs 3:5, 7-12 / Rom 8:28-30 
   Mt 13:44-52 or 13:44-46 
 

Monday:  Jer 13:1-11 / Mt 13:31-35 
 

Tuesday:  Jer 14:17-22 / Mt 13:36-43 
 

Wednesday: Jer 15:10, 16-21 / Jn 11:19-27  
 

Thursday: Jer 18:1-6 / Mt 13:47-53 
 

Friday:  Jer 26:1-9 / Mt 13:54-58 
 

Saturday:  Jer 26:11-16, 24 / Mt 14:1-12 
 

Next Sunday: Is 55:1-3 / Rom 8:35, 37-39 
   Mt 14:13-21 

  

 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 emergen-
cy please call the parish office at any time:  
(206)282-1804 
  

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  July 26th 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 miesięcy 
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. 

  

HE SELLS EVERYTHING HO OWNS  

AND BUYS THE FIELD 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  
 

The kingdom of Heaven is like a treasure hidden in a 

field, which someone found and hid; then in his joy 

he goes and sells all that he has and buys that field. 

Let me tell you solemnly, your heart is like that field, 

and I am the treasure. If you search me until you find 

me, you will really understand the value of your 

treasure, you will guard your heart in such a way that 

no evil will come to take away your great joy. You 

will become the master of your heart because you 

will not want to lose the great treasure that you have 

found in me, you can be certain that you will prosper 

for eternal life if you do everything through me, with 

me, in me and for me. 

If you live for me, you will be very rich indeed, you 

will understand the value of spiritual riches and you 

will thrive in my presence. The greatest misery of 

man is to stay far away from me, he who finds me 

has found the reason to live, he who follows me has 

found the way to heaven, and he who loves me be-

comes a fountain of love for his fellowmen. 

All human beings have been created for the joy of 

being in the Presence of God. No one can find com-

plete happiness in the world because there is a void 

in each one that can only be filled by me. I am the 

joy of the heart, I am the peace that is found when 

you reconcile yourself with God, I am the eternal 

happiness, which will be given to the children of 

God, those who reject evil and become holy by my 

grace. 

I have suffered for your sins so that you may have 

the joy of the treasure that I am offering you. Live a 

life worthy of the wisdom that you find in me, turn 

away from all those evil things that call you to sin, 

set your spiritual goals high in my heart which is a 

furnace of love burning with desire to save souls. 

When you make me your treasure, you place your 

heart in me. I respond by making you my treasure 

too, and by giving you all my love. 

Joseph of Jesus and Mary 

 

A single mother who has a child with special needs 

works two jobs and sacrifices much of her own pleas-

ures in order to be available for her son. Being the best 

mother possible is important to her and brings her joy. 

We are willing to make great and often heroic sacrifices 

for those people and things that matter most to us. 

Unless there is something of obvious importance to us 

in our immediate path, we can easily approach life in a 

more haphazard and chaotic way. We jump from one 

thing to another, responding to whatever it is that is 

competing for our attention at that moment. When 

everything is important, nothing is important. 

If we do not wear the right pair of glasses, we can get 

all too easily caught up in the superficial stuff and ne-

glect paying attention to the things that really matter. 

The kingdom of God is like the pearl of great price that 

is worth selling everything for so that it can be ob-

tained. Based on where I invest my time and energy 

each day, I really wonder whether I am serving God’s 

kingdom or my own. Have you ever considered track-

ing how you spend your time? You may be surprised! 

We allow our agendas to set the clock of our lives. We 

forget that joy and a true sense of purpose are not 

going to be found in following that timepiece. Joy is the 

expression of the happiness that is discovered when 

living in the kingdom of God. When our agenda match-

es God, not only do we leap for joy but God leaps with 

delight as well. Our well-being is what matters most to 

God. 

Can you imagine God delighting in you? It is easy to 

deaden our senses to the whole reality of God and the 

joy that living the Gospel can bring. The demands of 

secular life and the agendas competing for our atten-

tion can quickly do that. We can get tired and spiritually 

apathetic. But if we can see our way through all of the 

conflicting voices and hear the voice of God, we can 

rediscover our zeal and passion and redirect our ef-

forts. When we begin to see as God sees, we can rise 

each day and notice what really needs our attention and 

embrace it with exuberance. Be careful, though. It may 

not be what we originally had on our list. Responding to 

it, however, will be worth putting everything else aside. 



O SKARBIE, PERLE I SIECI 

 Istotą przypowieści o skarbie, o perle i o sieci w dzisiej-

szej Ewangelii jest to, co stanowi centrum królestwa Boże-

go: sam Bóg udzielający się człowiekowi w Jezusie Chry-

stusie przez Ducha Świętego, Bóg stale ukrywający się, a 

jednocześnie objawiający. Ukrywający się, aby swą potęgą, wspania-

łością i wielkością miłości nie zniewolić człowieka, ale uszanować jego 

wolną wolę. Objawiający się na tyle, by każdy mógł Go poznać i przy-

jąć. 

Co pomaga dzisiejszemu człowiekowi w odnalezieniu drogocennej 

perły, tej jednej, jedynej? Dzięki czemu potrafi odróżnić prawdziwy 

skarb od wielu bezwartościowych przedmiotów, które zanosi czasem 

do antykwariatu, sądząc, że otrzyma za nie wielką sumę pieniędzy? 

Znane są przecież i takie przypadki, aż niewiarygodne, gdy ktoś odkrył 

w roli skarb – stare, cenne monety, ale z powodu ignorancji użył ich do 

produkcji betonu, a innym razem jako podkładki do gwoździ przy re-

moncie dachu. 

Jeśli chodzi o wartości materialne, potrzebne są więc wiedza i do-

świadczenie, aby nie uchodzić za głupca. Podobnie jest w sprawach 

duchowych, lecz obok nabytej wiedzy i zdobywanego doświadczenia 

każdy człowiek przychodzący na świat posiada inne „narzędzie”: zo-

staje przez Boga obdarzony sumieniem. Pozwala ono nie tylko odróż-

nić dobro od zła, ale też zachęca do dobrego działania lub do po-

wstrzymywania się od złych czynów. 

Czy ja, świadom tego, jak wielką wartością jest prawidłowo uformowa-

ne sumienie, postąpiłbym podobnie jak król Salomon? Stanął on przed 

niesłychaną możliwością. Sam Bóg zwrócił się do niego słowami: 

„Proś o to, co mam ci dać”. W odpowiedzi Salomon nie kieruje się 

własną korzyścią. Owszem, prosi dla siebie, ale z myślą o swoim lu-

dzie. Prosi o „serce pełne rozsądku do sądzenia ludzi” i o 

„rozróżnienie dobra i zła”. Czyżby znał słowa natchnionego psalmisty: 

„Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiąc sztuk złota i srebra”? 

W istocie prosi o dar związany z tajemnicą sumienia. Postępując 

zgodnie z nim, zyskał sławę jednego z największych mędrców staro-

żytności. 

Wsłuchując się w głos tego samego sumienia, pewien nauczyciel w 

jednej z beskidzkich miejscowości bardzo prosto tłumaczy dzieciom za 

pomocą dwóch dłoni, prawdę o istnieniu dobra i zła. Dłoń zaciśnięta – 

to symbol nienawiści, złości, gniewu, walki, zamknięcia, egoizmu. 

Otwarta jest znakiem przyjaźni, życzliwości, pomocy, dobrej woli. Czy 

ktoś wita się zaciśniętą pięścią? Nie, witamy się otwierając dłoń. Gest 

ten pochodzi ze średniowiecza. Otwarta dłoń świadczyła o tym, że 

witający się nie skrywał broni i nie miał złych zamiarów. 

Granica pomiędzy dobrem i złem bywa w dzisiejszych czasach rozmy-

wana i zacierana. Ludzie są zdezorientowani i często nazywają zło 

dobrem, a dobro złem, nie odwołując się do Boga – ostatecznego 

kryterium wszelkich wartości. A przecież, jak wynika z Ewangelii, kon-

sekwencje niewłaściwego rozróżniania mogą być straszne. Przy końcu 

świata „wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzu-

cą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 

13,41n). Przypominając tę prawdę, Jezus pyta swoich słuchaczy: 

„Zrozumieliście to wszystko?” (Mt 13,51n). Pyta dzisiaj o to samo każ-

dego z nas. W pytaniu tym pobrzmiewa troska Tego, który nade 

wszystko chce być miłosierny dla każdego grzesznika. Zanim rozpocz-

niemy kolejny tydzień pracy lub wakacyjnego wypoczynku, przeczytaj-

my raz jeszcze dzisiejsze Słowo Boże, aby uświadomić sobie, jaki 

skarb, jaką perłę mamy odkrywać w każdej chwili naszego życia. 

ks. Tadeusz Czakański 

________________________ 

MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE  WSPÓLNOCIE RODZINNEJ,  
W NAUCZANIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (1) 

 

Zjednoczenie małżeńskie, „posiadające wielką siłę po-

zwalającą przezwyciężać różne kryzysy” dokonuje się 

w Chrystusie. „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z 

żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem”. Jak wskazuje Sobór Waty-

kański II, źródłem owego małżeńskiego zjednoczenia jest „miłość”, 

będąca najdoskonalszym wyrazem osobowego i duchowego życia 

człowieka. 

Biskup Wyszyński wskazywał, że miłość jest pierwszym zadaniem i 

streszczeniem wszystkich obowiązków, będące „odzwierciedleniem 

tej ‘miłości’, która łączy Chrystusa z Kościołem w jej wierności”, ro-

dząc pragnienie ofiarowania siebie innej osobie. Ideał ten został za-

korzeniony w Bogu, jako źródle i doskonałym prawzorze. Stąd w 

opinii prymasa Wyszyńskiego, w małżeństwie „my” powinno wyprzeć 

osobowe „ja”, jako wzajemne oddanie się i trwanie we wspólnocie, w 

jej „wewnętrznym porozumiewaniu się”, by móc wzajemnie się do-

strzegać i czynnie pomagać sobie w zwalczaniu własnych wad, 

popzez wsparcie i czynną pomoc. Dzięki temu mąż dostrzeże w żo-

nie (i odwrotnie), iż tak jak on, tak i ona jest dzieckiem Bożym. Takie 

podejście rodzi zdaniem Kardynała „ducha” zrozumienia, przebacza-

nia, współczucia, dzięki czemu zostają w człowieku zniszczone po-

kusy sponiewierania godności osobowej oraz pragnień lekkomyślne-

go rozrywania świętego węzła małżeńskiego. Taka postawa małżon-

ków przyczyni się bez wątpienia do stworzenia właściwej atmosfery 

w rodzinie, która jest konieczna nie tylko do uświęcenia samych mał-

żonków, ale również ich dzieci. Bowiem jedynie w małżeństwie i w 

rodzinie „miłość” podlega nieustannemu rozwojowi, przechodząc 

przez fazę fascynacji drugą osoba, ciekawości, zakochania, ku trwa-

łemu nastawieniu na drugiego człowieka. Jej ukoronowaniem jest 

dziecko, które jak podkreślał Prymas należy „kochać mądrą miło-

ścią”, zapewniając przez to właściwe i zdrowe wychowywanie do 

dojrzałego człowieczeństwa, w którym zostanie pokonany egoizm i 

wyrachowanie. Stąd od żon i matek domagał się biskup Wyszyński, 

aby były „matkami życia”, a od mężów i ojców, by „miłowali swoje 

rodziny”, gdyż takim postępowaniem zyskują sobie godność i autory-

tet. Jednak nie byłoby pełnego obrazu „malowanej” przez kardynała 

Wyszyńskiego miłości rodzinnej, gdyby nie włączyć w nią i dzieci, 

które tworzą właściwy dla siebie klimat, przez okazywanie szacunku 

swoim rodzicom za „dar” życia i wychowanie. 

Spośród wielu elementów wpływających na wytworzenie dobrego 

środowiska wychowawczego najczęściej powtarza się „dobry przy-

kład” rodziców, który ma wpływ na jakość wychowania dzieci. Tej 

problematyce poświęcona została również Deklaracja o wychowaniu 

chrześcijańskim Soboru Watykańskiego II. Wskazuje ona, że rodzice 

otrzymują w sakramencie małżeństwa nakaz i zobowiązanie, aby byli 

pierwszymi wychowawcami swych dzieci. Miejscem początku i reali-

zacji tego procesu jest właśnie „wspólnota rodzinna”, która bazuje na 

równości partnerów. Odpowiedzialność za jej stworzenie spoczywa 

na wszystkich członkach rodziny, poprzez wytwarzanie klimatu życz-

liwości i gotowości w niesieniu pomocy zarówno duchowej, jak i ma-

terialnej, który sprzyja w wytworzeniu właściwej atmosfery dla doko-

nujących się w rodzinie procesów wychowawczych. I takie rozumo-

wanie zdaje się zakładać nauczanie Biskupów polskich, a wśród nich 

i księdza Stefana Wyszyńskiego. Już jako Biskup lubelski w liście 

pasterskim „O chrześcijańskim wyzwoleniu człowieka” nauczał, 

że „rodzina jest ośrodkiem wychowania, które najgłębiej kształtuje 

duszę. Urządzona po chrześcijańsku, jest szkołą niemal religijnej 

czci wzajemnej małżonków i dzieci”. Dlatego wychowanie należy 

rozpocząć od najwcześniejszych chwil życia, wprowadzając dziecko 

bardzo wcześniej m.in. w praktyki religijne, które niejako „koronują” 

osobowość i kształcą sumienie. Widząc trudności, jakie narastały w 

samej rodzinie, Prymas podejmował wysiłki ku jej uzdrowieniu. 

Wśród środków zaradczych na czoło wysuwał przyznanie praw Bogu 

w rodzinie, umocnienie wierności małżeńskiej i ducha rodzinnej po-

bożności, budzenia poczucia powinności macierzyństwa oraz odpo-

wiedzialności ojcostwa, ukazywanej w perspektywie przestrzeganych 

Bożych przykazań. „Sam Bóg – nauczał – przygotował człowiekowi 

społeczność rodzinną. Oparł ją na sakramencie małżeństwa, uczynił 

świątynią Bożą. We władzy rodzinnej dał niejako odbicie swej wła-

snej władzy ojcowskiej. Z tej władzy Bożej rodzice czerpią całą swoją 

godność.”  

Ks. Mariusz Roszewski 

26 lipca, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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“The Plumber 
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40 Years of Integrity and Skill
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Guaranteed work!  
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