
 

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 

19th Sunday of Ordinary Time 

XVIII Niedziela Zwykła 

August 09th, 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, 08.08.20                                    

10:00 AM  - Dziękczynna za otrzymaną 
pracę (Marysia) 

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 08.09.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM ++ Jan Kwaśny, Józef Gierczyk 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo 
oraz potrzebne łaski dla Maxa  

7:00PM - O Boże błogosławieństwo i zdro-
wie dla ks. Proboszcza (Krystyna Ramolet)  

TUESDAY, 08.11.20 

8:00 AM  +Tekla  

WEDNESDAY, 08.12.20 

7:30 PM + Michał 

THURSDAY, 08.13.20 

8:00AM      - For God’s blessing for Timothy Galant 

7:30PM + Maria Kilarska 

FRIDAY, 08.14.20                                           

7:30 PM - ________________________ 

SATURDAY,  08.15.20 THE ASSUMPTION OF BVM                                   

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM + Roseleen Lazzari 

SUNDAY, 08.16.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM ++ Maria, Czesław Prędki 

12:00PM - Dziękczynno błagalna z okazji 40 
rocznicy ślubu Ireny i Mieczysława Kulik  

7:00PM - Dziękczynno błagalna z 
okazji urodzin Kasi i Michała Radka 

--------------------—————————------- 
DAILY READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 09  

 

Sunday:  1 Kgs 19:9a, 11-13a - Rom 9:1-5 
       Mt 14:22-33   
 

Monday:      2 Cor 9:6-10 
       Jn 12:24-26 
 

Tuesday:      Ez 2:8—3:4 Mt 18:1-5, 10, 12-14 
 

Wednesday: Ez 9:1-7; 10:18-22 / Mt 18:15-20 
 

Thursday: Ez 12:1-12 / Mt 18:21—19:1 
 

Friday:  Ez 16:1-15, 60, 63 / Mt 19:3-12 
 

Next Sunday: Is 56:1, 6-7 Rom 11:13-15, 29-32 
   Mt 15:21-28 

  

 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  August 02th 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. 

  

JESUS IS WALKING ON WATER 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

 I went up to the mountain by myself in 

order to say my prayers. I want you to find moments 

of solitude in which you will lift up your heart and 

pray without any distractions. There must be at least 

one moment in your day when you will be alone in 

prayer; it must come from your heart and your de-

sire to communicate with the Lord your God. 

I want you to start your day with thanksgiving and 

praise to God for the wonderful things he has given 

you, for the gift of life and for the gift of your faith in 

me the Lord your Savior. Your entire day must be-

come a prayer as you offer your self and all your 

works to the God who has created you and takes 

care of you. 

When the time comes to retire at night, you must 

thank the Lord for all the things he favored you with 

during the day and you must place your life in his 

hands until the new day. 

It was very important for my apostles to see the 

other part of me, the supernatural and divine spiritual 

being, which I was careful not to display often, so 

that their faith could be strengthened. 

And it was so that on that windy night, I was walking 

on the sea and was getting close to the boat when 

they saw me, they were afraid to see someone walk-

ing on water but I confirmed them that it was I. Peter 

asked me to call him so that he could come to me. 

He started walking but soon lost faith in me and 

began to sink, he asked me to save him and I res-

cued him. 

My lesson for all of you is that I come to you many 

times in my supernatural form, not necessarily physi-

cally, but I begin to share my spirit with you as far as 

you have faith and desire to be close to me. 

In the spiritual life you must walk into the unknown, 

you must put all your trust in me, you must let go of 

your preconceived ideas, because I have the power 

to change things. I can bring a miracle in your life, 

but only when you accept me as your God, the one 

who can walk on water, the one who gives life to the 

dead, the one for whom nothing is too wonderful. 

When you become like a little child, you come to me 

with the feelings of your heart, not with the rationali-

ty of your mind. This is why I invite you to be little 

and humble. So, in your weakness I can offer you my 

strength, in your sinfulness and repentance I can 

express my mercy, and in your littleness I feel com-

passion and love for you as my little child. 

   Joseph of Jesus and Mary 

 

 

 

 

 

Be still and know that I am God. Silence is sacred. Si-

lence speaks the language of the soul and is the founda-

tion of all life and eternity itself. Silence takes us beyond 

the limits of our minds and allows us to seek and to love 

the essence of all love, perfect love, and being. In si-

lence, we can be non-verbally present to things and to 

God in ways that words cannot accomplish. We can 

discover, encounter, and be present to truths that our 

minds struggle to conceive and then set aside the boxes 

we put around things when comprehending them is 

challenging. We can know the unknowable and touch 

eternity when we encounter the core silence in our 

souls. 

We can do this even on a noisy street and in the midst of 

the greatest distraction. Once we have made friends with 

silence, the rambling noise of the world no longer seems 

to matter, and we can carry a deep forgiving peace with-

in us, even when physical silence cannot be found. We 

know that we are loved, cared for, sustained, nourished, 

embraced, and carried. There is nothing to fear in si-

lence, and I can be present to myself in the same way 

that God is present to me. I can see myself as God sees 

me. All of my faults, weaknesses, imperfections, failings, 

and sinfulness melt away in the abundance of God’s 

mercy. All of the worldly things we see as being im-

portant no longer are.  

It is in silence that all of the barriers that divide us disap-

pear. There is no more “yours” and “mine” but only the 

oneness of “ours.” There is no longer a need to “figure 

things out,” and we tap into our desire to simply let 

things be. Silence is creative and powerful and gives us 

hope. Silence is God’s greatest blessing. God became 

one with humanity in silence. It allows us to be one with 

all of creation, with the moon and the stars and all of the 

creatures God has made. The smallest particle of crea-

tion radiates with beauty. Silence allows us to soar be-

yond ourselves and connect in ways that the mind can 

only imagine. When all is quiet, we begin to see that it is 

only our fear that keeps us from the Lord. It is our fear 

that causes us to sink and to fail. We can hear the gentle 

whisper that tells us to reach for God’s hand. We discov-

er that we yearn for the salvation and wholeness that 

only God can give to us. Be still my soul and be at 

peace. 



MOJE SPOTKANIE Z BOGIEM 

 Co byś powiedział Jezusowi, gdybyś mógł porozmawiać z Nim jak z przyja-
cielem? Na tak postawione pytanie studentka Agnieszka odpowiedziała w 
następujący sposób: „Poprosiłabym, żeby ludzie nie bali się końca świata. 

Chciałabym, żeby dał nam taką siłę do bycia dobrymi, żebyśmy mogli żyć bez tego strachu. 
Poza tym poprosiłabym o to, żeby choć trochę wstrzymał nasz codzienny pęd”. 

Każdy z nas posiada jakieś doświadczenie rozmowy z Bogiem, jak Agnieszka. To także 
doświadczenie bohaterów Pisma Świętego. Przykładem jest Eliasz, o którym mówi dzisiej-
sze pierwsze czytanie. Jego spotkanie z Bogiem odbyło się na górze Horeb. Prorok miał już 
za sobą walkę z 450 prorokami pogańskiego bożka Baala. Musiał też ratować się ucieczką 
na pustynię przed Izebel, żoną króla Achaba. Bóg nie pozostawił go jednak samemu sobie, 
ale pokrzepił wodą i pokarmem i kazał iść do Bożej Góry Toreb. Po noclegu w grocie, Bóg 
kazał mu wyjść na górę: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!”. I Eliasz, „prorok jak 
ogień”, dostrzega Boga przychodzącego w „łagodnym powiewie”. Ma możliwość poznać 
Jego prawdziwe oblicze, pełne dobroci. 

W tej przyjacielskiej bliskości może znaleźć się każdy, kto poszukuje kontaktu z Bogiem. 
Podobnie jak w przypadku Eliasza, Bóg pozbawia nas niewłaściwych wyobrażeń. Uczy nas 
tego, że Jego głos jest delikatny i subtelny. I nie można go usłyszeć, dopóki nie uciszymy 
swojego serca. A jakże trudno usłyszeć głos Boży w hałaśliwym, pełnym zgiełku świecie, 
gdzie choćby zbyt głośna muzyka przeszkadza prowadzić normalną rozmowę w sąsiednim 
mieszkaniu? A pierwszy krok do świętości to nic innego jak ciche zamknięcie drzwi. Czy to 
takie trudne, ponad ludzkie siły? 

Bliskość z Bogiem odnajdujemy na modlitwie. Ważne jest, byś znalazł na nią odpowiedni 
czas (najlepiej rano i wieczorem), zaciszne miejsce, pozbawione zewnętrznego huku i 
przyjął odpowiednią postawę. Systematyczne „smakowanie” Boga i rozmowa z Nim pozwoli 
nam na lepsze poznanie, pokochanie i owocniejsze pójście za Nim. Wszystko po to, by stał 
się obecny w każdej chwili naszego życia. Byśmy odnajdowali Go we wszystkich rzeczach. 
Każdego dnia winniśmy wsłuchiwać się w nasze serce, by odkryć w nas działanie Boga i 
poznać, jakie przeszkody utrudniają nam spotkanie z Nim. 

„Człowiek nie chciałby ryzykować, ale mieć pewność, chciałby wiedzieć, nie wierzyć. W tej 
chwili zaczyna tonąć w morzu tego świata, w wirze własnych myśli, w przepaści zwątpienia, 
w krążeniu wokół samego siebie. Jednak w tym ostatecznym momencie, w fazie odczucia, 
że jest u kresu (...) znajduje jedyne możliwe wyjście, ucieka się do ostatecznej ludzkiej 
możliwości – do uaktywnienia wiary. wyciąga ręce w modlitewnym geście wołając: Panie, 
ratuj mnie. (...) w tym momencie z jego serca znika wszelka duma i robi się w nim puste 
miejsce, które jedynie Pan może zapełnić" (Ferdinand Krenzer). 

Niech niedzielna Eucharystia – to najważniejsze spotkanie całego tygodnia – owocuje 
naszym pragnieniem, by mieć czas dla Boga każdego dnia. By wierzyć, że pomimo życio-
wych burz, trzęsień ziemi i ognia namiętności On przychodzi w „łagodnym powiewie”. 
Chciejmy tylko na Niego oczekiwać.  
ks. Leszek Smoliński 

________________________ 
 

MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE  WSPÓLNOCIE RODZINNEJ,  
W NAUCZANIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (2) 

 

 Wspólnota międzyludzka 
Chrześcijanin powinien być wzorową jednostką społeczeństwa – Państwa i Kościo-

ła, w którym żyje i przykładem do naśladowania dla innych członków lokalnej wspól-

noty. Bowiem żaden człowiek nie może właściwie rozwijać się i osiągnąć pełni swe-

go człowieczeństwa bez pomocy Państwa i Kościoła. Dlatego wdzięczny za stwo-

rzone warunki rozwojowe, powinien je wzmacniać swoją społeczną i chrześcijańską 

postawą, walcząc o dobro wspólne, czynnie je powiększając. Jest to zadanie do 

wypełnienia, od którego uzależniony jest właściwy kształt doczesnej i nadprzyrodzo-

nej rzeczywistości. Stąd jak głosił prymas Wyszyński: „Państwo nie może być czło-

wiekowi obojętne. Nie może on żyć w pełni bez pomocy społeczności państwowej. 

Społeczność ta jest z woli Boga, twórcy natury ludzkiej, konieczna w porządku 

doczesnym dla rozwoju osobowości ludzkiej, podobnie jak Kościół jest konieczny w 

porządku nadprzyrodzonym”  

W okresie przedprzemysłowym, kobieta wespół z mężczyzną tworzyła konkretne 

dobra, w które wzbogacała rodzinę. Zmiany w rodzinnej roli kobiety jako współżywi-

cielki, wystąpiły wraz z rozwojem uprzemysłowienia i urbanizacji. W pierwszym jej 

okresie dominował wzór żony-matki jako organizatorki życia małżeńsko-rodzinnego, 

wychowawczyni dzieci i opiekunki męża-ojca. Jednak w latach międzywojennych 

coraz częściej zaczęły zdarzać się odstępstwa od powyższego modelu rodziny. 

Pracę zawodową poza domem podejmowała także żona-matka, i to nie tylko w 

najniższych warstwach społecznych, w których kobiety były do tego zmuszane 

trudną sytuacją materialną rodziny, ale także w warstwach średnich i wyższych. 

Dzisiaj część żon-matek podejmuje pracę zawodową w poczuciu odpowiedzialności 

za poziom materialny rodziny, w poczuciu, że jest współżywicielką. Istnieje również i 

taki odsetek kobiet, dla których względy ekonomiczne nie odgrywają aż tak istotnej 

roli, co są one raczej formą aktywnego bodźca. 

Rodzina z okresu przedprzemysłowego tworzyła dużą społeczność. Obejmowała 

licznych krewnych i powinowatych. Dzisiejsza rodzina, składająca się z niewielkiej 

liczby osób, stanowi dość zamknięte środowisko społeczne. Cechuje ją daleko 

idąca prywatność życia, która nie stanowi dla kobiety swoistego „okna na świat”, jak 

było to dawniej. Pozostając w domu odczuwa brak uczestniczenia w życiu publicz-

nym, w kontakcie z osobami, które to życie kształtują. Dlatego okres powojenny 

przyniósł kobiecie wielkie społeczne wyzwolenie. Dzięki niemu mogły one w sobie 

rozwijać już od najmłodszych lat potrzebę przebywania w szerszym środowisku 

aniżeli tylko rodzinne. Dorastające i dojrzewające do swych ról społecznych od 

wczesnego już dzieciństwa przebywają wiele godzin poza domem, w przedszkolu, 

szkole, grupach koleżeńskich (często koedukacyjnych), kołach zainteresowań. Owe 

szeroko otwarte drzwi równouprawnienia sprawiły, że kobieta wykazuje dziś silną 

tendencję do uczestniczenia w szerokim środowisku społecznym; ale też samo 

nowoczesne społeczeństwo bardziej ją wyciąga z domu, niż to miało miejsce w 

okresie przedprzemysłowym. Powodem tak szerokiego zainteresowania kobietami 

jest jej m.in. konstrukcja psycho-emocjonalna, która czyni społeczeństwo bardziej 

wrażliwym, konkretnym i mniej abstrakcyjnym myślowo, wyczulonym na piękno i 

delikatność. 

Byłoby błędem myśleć, że „wyzwolenie”, jakie dla kobiet przyniósł okres powojenny 

stał się jakoby przyczynkiem do okazywania przez Kościół swego niezadowolenia. 

Generalnie nigdzie prymas Wyszyński nie wypowiadał się przeciwko pracy zawodo-

wej kobiet, ale przeciwnie, wskazywał, że „cenzus współczesnych kobiet zwłaszcza 

polskich o wysokich kwalifikacjach specjalistycznych postuluje ich obecność w 

procesie społecznym, gospodarczym i zawodowym”. Dawał również wielokrotnie 

swój wyraz zadowolenia z powodu ich udziału w życiu społecznym. Ciepło i z sza-

cunkiem wyrażał się o kobietach kształcących się i wykształconych. Podkreślał 

walory intelektualne kobiet i sprzeciwiał się traktowaniu wejścia ich w sprawy stu-

diów i pracy jako przeszkodę w realizowaniu ich posłannictwa. Przeciwnie uważał, 

że powinny one wchodzić we wszystkie dziedziny życia, wnosząc w nie wartości 

zgodne z ich naturą kobiecą. Ich apostolstwo zawodowe m.in. na polu nauki i kultury 

odbierał jako pozytywne zadania, które mają do wypełnienia zgodnie ze swym oso-

bistym powołaniem, które realizują na polu swego człowieczeństwa, w służbie dru-

giemu człowiekowi. Ubolewał jednak, że często dokonuje się to kosztem najbliższej 

rodziny i wskazywał, że tak być nie powinno, gdyż przymus ekonomiczny pracy 

kobiet jest niekorzystny dla rodziny. „Szczególnie trudna jest sytuacja inteligencji 

specjalistycznej, gdzie zadania i obowiązki zawodowe, praca choćby najszlachet-

niejsza, rozbijają rodzinę. /…/ To jest wielkie nieszczęście, taka tragedia naszego 

Narodu, że można ustawić ją w rzędzie bolesnych przyczyn, składających się na 

aktualną sytuację naszego życia”. Współczuł tym kobietom, które były przeciążone 

podwójnymi obowiązkami zawodowymi i domowymi, przypominając, że podejmowa-

na przez kobiety praca zawodowa nie może mieć tylko podłoża ekonomicznego. Ta 

sytuacja rodzi, zdaniem biskupa Wyszyńskiego, istotne wezwanie dla państwa, 

które powinno realizować politykę umożliwiającą kobietom podjęcie pracy bez 

uszczerbku dla ich zadań macierzyńskich. Wspominał: „Kiedyś wizytowałem parafię 

na przedmieściu Gniezna. /.../ Po południu w tej parafii błogosławiłem niemowlęta. 

Było ich ponad 400. Przyniosły je matki. Czyniłem krzyżyki na główkach dzieci. 

Myślałem o matkach; to są najbardziej zasłużone dla Narodu istoty. Dźwigają po-

dwójny ciężar. Oprócz rodzenia i wychowywania dzieci muszą pracować zawodowo, 

gdyż mężowie sami nie mogą zarobić na utrzymanie rodziny. Podwójna praca, 

podwójny ciężar dźwigania <przyszłego Narodu> i ciężar codziennej pracy.” 

Przy okazji podejmowanych prób osadzenia kobiety w strukturach społecznych 

Kardynał przypominał, że cała jej siła wewnętrzna, jej witalność jest skierowana na 

drugiego człowieka, który jest mężem bądź dzieckiem tworzącym bliższe lub dalsze 

jej otoczenie. Jej postawa jest wtedy ukierunkowana na konkretnego człowieka, 

który stoi w centrum jej zainteresowania. Pełna miłości i zaangażowania, stara się 

dostrzec jego żywotne potrzeby, co określa jej szczególne właściwości psychiki. 

________________________ 
DZIEŃ FATIMSKI - CZWARTEK 13 VIII 

7:00PM Okazja do Spowiedzi Świętej 

7:30PM Msza Święta oraz Nabożeństwo Fatimskie  

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP - 15 VIII 

9:30AM Okazja do Spowiedzi Świętej 

10:00AM Msza Święta 
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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


