
 

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 

20th Sunday of Ordinary Time 

XX Niedziela Zwykła 

August 16th, 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,  08.15.20 THE ASSUMPTION OF BVM                                   

10:00 AM  - w intencji Ojczyny 

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 

TUESDAY, 08.18.20 

8:00 AM  - ________________________ 

WEDNESDAY, 08.19.20 

7:30 PM - ________________________ 

THURSDAY, 08.20.20 

8:00AM      + Maria Galant 

7:30PM - ________________________ 

FRIDAY, 08.21.20                                           

7:30 PM - ________________________ 

SATURDAY,  08.22.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - For God’s blessing for Anne-Marie 
Trimnell 

SUNDAY, 08.23.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - ________________________   

12:00PM - W intencji dobroczyńców 

7:00PM - O Boże błogosławieństwo 
oraz zdrowie dla Krystyny Ramolet 

————————------- 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 16  
 

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

Monday:  Ez 24:15-24 / Mt 19:16-22 
 

Tuesday:  Ez 28:1-10 / Mt 19:23-30 
 

Wednesday: Ez 34:1-11 / Mt 20:1-16 
 

Thursday: Ez 36:23-28 / Mt 22:1-14 
 

Friday:  Ez 37:1-14 / Mt 22:34-40 
 

Saturday:  Ez 43:1-7ab / Mt 23:1-12 
 

Next Sunday: Is 22:19-23 /  
   Rom 11:33-36 / Mt 16:13-20 

  

 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 16th 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. 

  

WOMAN, YOU HAVE GREAT FAITH 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

 I reward faith, therefore have faith in me. I came to 
my own people and they rejected me, with the ex-
ception of the humble, who recognized the value of 
the gift from God. Only those open to the Holy Spirit 
accepted me as the son of David, the Messiah who 
was empowered to save the people of God. 

All my miracles were granted to those who had faith; 
I wanted to impress upon everyone the importance 
of believing in me the Son of the Living God. It is 
only by accepting me that you can accept the Heav-
enly Father, it is only by believing in me and having 
faith in me, that even now you can expect the power 
of God to manifest in your life through a miracle. 

Miracles are not as popular now as in my time, be-
cause there is no faith. To pray for a miracle is the 
perfect prayer, but it must come from a heart full of 
faith, otherwise the petition remains a prayer and is 
not answered as a miracle. 

Many people during the profession of my healing 
ministry were attracted to me by my miracles, not by 
their faith; they were curious people in search of the 
supernatural. However there was also a large num-
ber of people who were genuine, they accepted the 
dignity of my presence among them, they firmly 
believed in the power of God at my disposal and they 
merited all the miracles that I performed. 

It is in my power to grant any petition I like, but I 
desire to cultivate faith in human hearts. A prayer to 
me is most attractive when it comes from a humble 
and contrite heart. If I were to grant miracles for 
every petition, men would become very proud and 
would sin thinking that they had the power to control 
God’s power. 

The true saint prays very humbly for a miracle, echo-
ing my prayer in Gethsemane, “Father, not my will, 
but yours be done”. The man of faith puts all his 
trust in the Lord, not in his human effort, and he is 
prepared to give all the credit to God for every good 
thing that he receives. 

The one who desires a miracle must first 
acknowledge that he is not worthy to be in my pres-
ence, and that he does not even deserve to be heard. 
Yet, by confessing his sinfulness, his unworthiness, 
and by acknowledging my holiness, he calls on my 
compassion for his good desires and may be fortu-
nate to receive. 

Do not underestimate the great power of God that is 
at your disposal if you have faith. Pray for your faith 
to increase. Believe that I can grant you any good 
desire of your heart, pray in accordance to my will 
and wait patiently for my answer. 

    Joseph of Jesus and Mary 

 

 

 

 

 

We are hardwired for wholeness and crave it. When 

something is broken, we want it fixed. If a part of our 

body is not working properly, we want it healed. How 

often do we find ourselves saying, “I’m tired of strug-

gling with this cold, I can’t wait for my surgery to 

heal, or I want my treatments to make me better.” 

Wholeness and healing restore our relationships and 

make us free to love as we desire. We know very 

well how our limitations, imperfections, and broken-

ness really limit us. They can easily prevent us from 

being and doing what we want to do. 

Our physical and emotional wounds and maladies are 

easier to identify. If my back hurts, I feel it and know 

what part of my body needs attention. If I am feeling 

intense anger, I can identify the emotion and take 

necessary steps to uncover its cause. Being persis-

tent often brings greater and quicker results. But will 

pursuing and even achieving our physical and emo-

tional healings really be enough? We forget that 

there is a deeper healing that we seek and desper-

ately need. As we look around at humanity, there are 

some physical and emotional wounds and scars that 

cannot be made whole. They are limitations that 

must remain and, for one reason or another, cannot 

be rectified. Does this mean that the wholeness and 

healing that my being longs for is not possible for 

me? Must I settle with less than what God promises 

The answer is no. Ultimately, there is a desire that 
goes deeper than the physical and emotional. It is a 

desire that resides in our soul. What we really seek 

and thirst for is healing and wholeness for our soul. 

Inner strength, conviction, focus, grounding, love, 

hope, faith, courage, determination, peace, and con-

nectedness are all words that center us on eternity. 

They direct us to a presence we discover in our core, 

which is none other than the presence of God. In 

God, we are healed. When we are persistent in 

reaching out to and establishing our relationship with 

God, real healing and wholeness begin to happen. 

There are some limitations and some of our broken-

ness with which we may simply have to live. This 

does not mean that we have to abandon our journey 

to wholeness and healing. If we have done our inner 

soul work, we have worked toward and acquired 

what and who we ultimately need and desire. 



ŻEBRAK WIARY  
Prof. Anna Świderkówna, autorka „Rozmów o Biblii”, złożyła takie świadectwo: 
„Bóg. On jest sensem mojego życia. Widzisz, im człowiek jest starszy, tym 
jaśniej ten sens widzi (...). Dom rodzinny miał na mnie wielki wpływ. Ukształto-
wał moje życie we wszystkim, w różnych drobiazgach. Przede wszystkim 

wielki wpływ wywarła na mnie matka. Jeszcze dziś często robię coś albo myślę o czymś 
tak, jak ona by myślała lub robiła”. 

Ewangelia opowiada dziś o jednej z matek. Pewnie o każdej matce można napisać ciekawą 
książkę. Ta kobieta z Ewangelii, kobieta kananejska, była bardzo mądra. Miała wielką 
wiarę, wierzyła, że życie zależy nie tylko od człowieka, ale przede wszystkim od Boga. 
Jezus pochwalił jej wiarę głośno, wobec apostołów. 

Coś dziwnego i jednocześnie zaskakującego znajdujemy w postępowaniu Jezusa z dzisiej-
szej Ewangelii. Kananejczycy byli w Starym Testamencie symbolem obcych, z którymi 
trzeba było wojować i których należało tępić. Czcili bowiem pogańskiego bożka Baala. 
Jezus jednak spotyka niewiastę kananejską, nie omija jej. 

Kananejska kobieta, obarczona cierpieniem swojej córki, nie przestaje poszukiwać rozwią-
zania swojego problemu. Gdy spotykają nas problemy życiowe zastanawiamy się, do kogo 
mamy się wtedy udać? Ludzie wybierają różne sposoby. Odwiedzają gabinety psycholo-
gów, psychoanalityków, spotykają się z przyjaciółmi w zaufaniu opowiadając o swoich 
kłopotach, pomyłkach i życiowych porażkach. Zawsze to lżej na sercu jak się wyrzuci z 
siebie rozmaite bolączki. Są różne adresy, pod które człowiek udaje się ze swoimi proble-
mami. 

Dla ucznia Jezusa tym najwłaściwszym jest On sam. Postawa kobiety kananejskiej jest 
postawą desperacji. Mówią, ze tonący chwyta się brzytwy. Nie ma już nic do stracenia. 
Taką siłę ma grzech, ze przypiera do muru, szczególnie wtedy, gdy na dłużej zagości w 
sumieniu. Co prawda owa kobieta nie prosiła o rozgrzeszenie dla siebie, ale o uwolnienie 
od złego swoją córkę. Była spoza narodu izraelskiego, a jednak wiedziała, że ten, którego 
błaga o pomoc, nie odmówi. 

Życie Kananejki jest właśnie drogą prowadzącą do wiary, do coraz większej wiary. Jej 
życiowa sytuacja wymaga takiej postawy i pomimo, że Jezus nie wyraża zbyt wielkiego 
zainteresowania jej osobą i problemami, które przeżywa, to jednak jej konsekwencja w 
proszeniu o uzdrowienie córki, jej upór i mądrość odpowiedzi na słowa Jezusa, nie pozwa-
lają Mistrzowi z Nazaretu pozostać obojętnym. Chrystus podkreśla wielkość wiary kobiety 
kananejskiej. Jezus nie może na nią nie spoglądać, czy odwrócić oczy: „O niewiasto, wielka 
jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”. 

Warto się zastanowić dzisiejszej niedzieli, jaka jest nasza wiara. Postawa Kananejki staje 
się pomocą do opowiadania się w życiu po stronie Jezusa, do nieustannego proszenia o 
miłosierdzie – nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. I pogłębiania naszej wiary. 
Zakończmy rozważanie słowami wiersza ks. Jana Twardowskiego: 

„Stukam do nieba 

proszę o wiarę 

(…) zawsze świeżą bo nieskończoną 

taką co biegnie jak owca za matką 

nie pojmuje ale rozumie 

ze słów wybiera najmniejsze 

nie na wszystko ma odpowiedź” („Proszę o wiarę”). 

ks. Leszek Smoliński 

________________________ 
 

MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE  WSPÓLNOCIE RODZINNEJ  
W NAUCZANIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (3) 

 

          MIEJSCE KOBIETY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA 
Przez całe wieki kobieta w konfrontacji z mężczyzną była traktowa-

na jako istota podrzędna. Będąc przedmiotem zaspokojenia najniższych pożądań i 
popędów tworzyła „apostolstwo” niewiary i buntu przeciw moralności chrześcijańskiej. 
Tymczasem zdaniem kardynała Wyszyńskiego „chrześcijańska wizja kobiety każe 
nam pamiętać, że właściwie od strony osobowo-indywidualnej był jeden akt stworze-
nia; akt, który równa mężczyznę i kobietę. Bo Bóg jest autorem istnienia ich oboj-
ga. /.../ Osobowością nie da się więc uzasadnić niższości natury osobowości kobiecej 
od osobowości mężczyzny. /../ Nie można mówić o zasadniczej niższości kobiety od 
mężczyzny; można i trzeba mówić tylko o pewnej inności mężczyzny i kobiety”. Powo-
dem publicznego wyrażenia tego stanowiska przez Kościół, którego głosem stał się 
prymas Wyszyński, była lansowana w pewnych ośrodkach życia społecznego 
„neopogańska” koncepcja kobiety, stojąca w sprzeczności z „chrześcijańską” i 
to „zarówno w założeniach indywidualnych, osobowych, jak i społecznych”. Odwołując 
się w tej tak ważnej społecznie kwestii do nauczania Kościoła wskazywał na Piusa XII. 
Papież ten przestrzegał przed laicyzmem i materializmem, a także przed różnymi 
błędnymi prądami religijnymi, które w niewłaściwy sposób umiejscawiają kobietę we 
współczesnym świecie. Widząc realne niebezpieczeństwo deprecjacji kobiety w powo-
jennej Europie, Papież ten starał się mobilizować społeczeństwa do podjęcia wysił-

ków, zmierzających do odrodzenia i rehabilitacji kobiety, zachęcając, aby za ogólną 
zasadę przyjąć katolicki punkt widzenia, który na drodze chrześcijańskiej demokracji 

pragnie rozwiązać problem równości społecznej kobiet. 

Prymas Wyszyński przenosząc myśl papieską na grunt Polski wskazywał, że koncep-
cje wywodzące się spoza kultury chrześcijańskiej są bardzo obce kobiecie i jej godno-
ści, gdyż widzą ją jedynie z punktu jej wartości seksualnej czy ekonomicznej jako siły 
roboczej, z czym nie można się zgodzić i czemu radykalnie i z całą stanowczością 
należy się przeciwstawiać. Jednym ze sposobów, oprócz oczywiście publicznego 
wyrażania swego oburzenia jest według Kardynała „właściwe określenie miejsca 
kobiety w małżeństwie i rodzinie”, które polegałoby na poprawnym rozumieniu same-

go „ethosu” rodziny. 

Historia pokazuje, że dotychczas tylko Kościół dawał kobietom pole działania publicz-
nego, jako założycielkom i fundatorkom klasztorów, w stowarzyszeniach kobiecych i 
zakonnych. Dowartościowywał też kobiety przez kult Matki Bożej. Liczne święta Ma-
ryjne, wiele świętych i błogosławionych, które zostały wyniesione na ołtarze i wymie-
niane w kanonie Mszy św., stały się wymownym symbolem dowodzącym ich równou-
prawnienia. Prymas również nie omieszkał przypominać, że i w historii Kościoła były 
takie chwile i okresy, które te równouprawnienia niejako hamowały. Zatem sprzyjając 
awansowi społecznemu kobiet w wymiarze świeckim, Kościół musi konsekwentnie w 
tym procesie uczestniczyć, „uznając ich miejsce w pracy apostolskiej, dopuszczając je 
do ścisłej współpracy”. Uzasadniając logiczność swego rozumowania odwoływał się 
do Tradycji Kościoła apostolskiego, gdzie kobiety odegrały ważną rolę w jego tworze-
niu. Wskazując na Najświętszą Maryję Pannę, ukazywał wierne trwanie na modlitwie i 
pod Krzyżem. Kobiety, jako pierwsze przybyły do grobu i były świadkami zmartwych-
wstania Chrystusa, czuwały w Wieczerniku wraz z apostołami w oczekiwaniu na 

Zesłanie Ducha Świętego. 

Odwołując się do Tradycji Kościoła zakorzenionej w przekazach biblijnych, na podsta-
wie wybranej przez siebie Księgi Przysłów, prymas Wyszyński ukazywał w świetle 
najrozmaitszych zadań wizerunek współczesnej kobiety, włączającej się czynnie w 
życie społeczne, gdzie podjęte przez nie zadania pozwoliły im czynnie zabierać głos, 
a przez to skutecznie wpływać na jakość wizerunku otaczającej je rzeczywisto-
ści. „Jest matką, jest kierowniczką swojej rodziny, jest zwierzchniczką swoich sług. 
Jest ona również zainteresowana w dziele zdobywania dóbr materialnych dla całej 
rodziny i dla wszystkich swoich domowników”. Wyjaśniał przy tym, że obraz ten stano-
wi pochwałę kobiety za jej zaradność, która swe źródło ma w bogatym wnętrzu, będą-
cą jednocześnie wyrażeniem aprobaty dla zdobytej przez nią pozycji społecznej. Ta 
klarowna i jednoznaczna postawa była związana z fałszywie szerzącymi się zarzutami 
pod adresem Kościoła, który jakoby chciał zepchnąć kobietę na niższy szczebel w 
strukturze społecznej, ograniczając jej ambicję do spraw czysto domowych. Odpowia-
dając, odwoływał się do słów z Księgi Rodzaju, przypominając, że Bóg właśnie z Ewą 
pierwszą kobietą „podzielił się swoją twórczością w dziedzinie najbardziej szlachet-
nej”, obdarzając ją godnością macierzyństwa, która jest zasadniczym powołaniem 

każdej kobiety i to zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej. 

Kardynał Wyszyński wskazując na kobietę, dzieło palców Bożych, odkrywał w niej 
wyjątkowość, którego źródłem jest „wewnętrzne piękno” tkwiące w jej sercu. Ono 
uwydatnia naturalną prostotę a także zdolności w sferze umysłu jako źródła wielkich 
osiągnięć, które jednak domagają się od niej samej wielkiej kultury duchowej. Bowiem 
piękno duszy jest istotną wartością, pochodzącą z właściwego stosunku do Boga. 
Owo pragnienie piękna jest powszechne, stąd te fizyczne muszą być uwarunkowane 
duchowym. Tak zachowana w obydwu sferach równowaga prowadzi do tzw. „związku 
dusz”. Temu aspektowi Prymas poświęcił wiele miejsca. Według niego owa równość 
wewnętrzna małżonków jest podstawą dla trwałego scementowania ich związku. Jest 
mocniejsza niż przyjaźń, która często wystawiana na próbę zamienia się w nienawiść. 
Postawa ta zapobiega egoizmowi, który grozi katastrofą małżeńską. Stąd szczególna 
w tym rola kobiety, która bardziej niż mężczyzna nastawiona jest na dawanie i dziele-
nie się dobrami wspólnymi. Dzięki posiadanym umiejętnościom wpisanym w jej oso-

bowość, staje się dla obojga swoistego rodzaju szkołą życia. 

Mówiąc o wzajemnym przenikaniu i uzupełnianiu osobowości mężczyzny i kobiety, 
Kardynał dotknął bardzo ważnej płaszczyzny a mianowicie „umiejętności współżycia 
społecznego”. Odwołując się do Objawienia wskazał, że każdy człowiek w tym i mał-
żonkowie są bliskimi współpracownikami Boga w czynieniu dobra na rzecz zaspokaja-
nia potrzeb innych. W trakcie procesu realizacji tego zadania wytwarza się między 
nimi pewna więź zależności. Widocznymi znakami są: usłużność oraz uczynność, 
zobowiązująca do wzajemności, w której winni jako chrześcijanie się prześcigać. 
Ksiądz Wyszyński nie tylko przypominał o ważnych prawdach dotyczących 
„równouprawnienia”, lecz sam starał się je realizować w Kościele. Włączył on m.in. 
kobiety do Komisji Episkopatu, przyjął je też do bezpośredniej współpracy. Po przyję-
ciu sakramentu chorych, w formie uroczystej przemówił do zebranych przy łóżku i 
jeszcze raz potwierdził swoje zaufanie do kobiet współpracujących z nim, wyrażając 

im swoja ogromną wdzięczność za oddanie i poświęcenie się dla Kościoła w Polsce. 

16 sierpnia, 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


