
 

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 

21th Sunday of Ordinary Time 

XXI Niedziela Zwykła 

August 23th, 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,  08.22.20                                  

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  

TUESDAY, 08.25.20 

8:00 AM  - ________________________ 

WEDNESDAY, 08.26.20 OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA 

7:30 PM - ________________________ 

THURSDAY, 08.27.20 

8:00AM      - ________________________ 

 FRIDAY, 08.28.20                                           

7:30 PM - ________________________ 

SATURDAY,  08.29.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 08.30.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - ________________________   

12:00PM - W INTENCJI SOLIDARNOŚCI 

7:00PM -  ————————------- 

————————------- 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 23  

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

Monday:  Rv 21:9b-14  
   Jn 1:45-51 
 

Tuesday:  2 Thes 2:1-3a, 14-17 
   Mt 23:23-26 
 

Wednesday: 2 Thes 3:6-10, 16-18 
   Mt 23:27-32 
 

Thursday:  1 Cor 1:1-9  
   Mt 24:42-51 
 

Friday:  1 Cor 1:17-25 
   Mt 25:1-13 
 

Saturday:  1 Cor 1:26-31 
   Mk 6:17-29 
 

Next Sunday: Jer 20:7-9 - Rom 12:1-2 
   Mt 16:21-27 

  

 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 23th 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. 

  

YOU ARE PETER, AND THIS ROCK  

I WILL BUILD MY CHURCH 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

 The people who knew me, and even some of my disci-
ples admired me as a great prophet, they compared me 

with John the Baptist, Elijah or other prophets. 

It was by divine inspiration that Peter was prompted to 
say about me: "You are the Messiah, the Son of the 
living God." 

By this he accepted me as the Savior of the world, the 

promised Messiah who had come to deliver God’s peo-
ple from the bondage of sin. Right at that moment he 
placed me above all the prophets, he acknowledged the 

special dignity of my presence among them, not just as 
his Lord and Master, but also as the Savior of the world. 

He went on to say that I was the Son of the Living God. 

By this declaration he acknowledged total faith in me, 
not only as the Messiah, but as the Son of God, the 
second person of the Holy Trinity, the Incarnate Word of 

God who became a man to suffer for the salvation of 
the world. 

His great faith in me was immediately rewarded by my 
words. "Blessed are you, Simon son of Jonah! For flesh 

and blood has not revealed this to you, but my Father in 
heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I 
will build my church, and the gates of Hades will not 

prevail against it. I will give you the keys of the kingdom 
of heaven, and whatever you bind on earth will be 
bound in heaven, and whatever you loose on earth will 

be loosed in heaven." 

Just as in the Old Testament, Genesis 17:5 No longer 
shall your name be Abram, but your name shall be 

Abraham; for I have made you the ancestor of a multi-
tude of nations. Or Genesis 32:28 "You shall no longer 
be called Jacob, but Israel, for you have striven with 

God and with humans, and have prevailed." 

I changed Simon’s name to Peter, the rock, on which I 
built my Church. I delegated my authority to him and to 
those appointed by him. I gave him the power to admin-

ister the sacraments of salvation; I gave him the wisdom 
to continue my work despite his human weaknesses. 

I said to Peter and to my apostles, Luke 10:16 "Whoever 
listens to you listens to me, and whoever rejects you 

rejects me, and whoever rejects me rejects the one who 
sent me." 

It saddens me to see the stubbornness of men who 

disregard these words of wisdom and turn against my 
Church, which was founded on my own flesh and blood 
and still stands under the direction of Peter’s succes-

sors. 

In my flesh and blood, which is found in my Catholic 
Church, I am the way, the truth and the life. 

    Joseph of Jesus and Mary 

 

 
 
 
 
 
 

The only way to know God is to love God. Our minds 
will never fully grasp the mystery of God, but our hearts 
and souls can learn to love the mystery. Years ago, 
when life had a more innocent quality to it, we believed 
what we were told or witnessed, unless there was direct 
evidence otherwise. This was especially true if the infor-
mation came from someone in authority. In a sense, we 
were a bit more gullible on one hand but also more 
trusting on the other. The latter is an admirable quality 
that sadly can be eroded when we realize we have been 
duped. With education and technological advances, we 
find ourselves more skeptical and less likely to too 
quickly accept and believe what we see and hear. 

 

For all of the good that social media can do, it can also 
easily distort reality and truth. Photoshop and a myriad 
other technological truths can add to, fabricate, and 
make even the non-existent seem real. It is amazing. 
How far do we allow this obviously justifiable skepticism 
to take us? Questioning and doubting are healthy ele-
ments of any good relationship as long as we don’t 
allow them to turn us away from a deeper experience of 
love and encounter. If we cannot get our minds around 
something or empirically justify or prove it, we tend to 
declare it a hoax, untrue, or unauthentic and walk away. 
The very same trust that can quickly be eroded is exact-
ly what is essential for all of our relationships, especially 
our relationship with God. With all things and people 
that make a profound claim on us, we have to trust in 
the absence of knowledge. Full self-investment involves 
plunging completely into the unknown! 

 

Simon Peter said to Jesus, “You are the Christ, the Son 
of the Living God.” Peter came to this knowledge, which 

is not “head knowledge” because of the relationship he 
shared with Jesus and what God was able to reveal in 
and through that relationship. Peter simply “knew” be-

cause of love that this is who Jesus really is. The silent 
exchange of love between friends, and not an intellectu-
al exercise of the mind, brought Peter to this place. 

When we stop and think about it, there are many things 
in life that we simply know but do not completely under-

stand. When someone sacrifices their own well-being 
for another, it may not make intellectual sense when 
examined. But it makes a world of sense when it is 

carried out. The vastness of reality and an encounter 
with incomprehensible mystery all lead us to profound 
silence where we simply know something to be true. 

Have you trusted enough to allow your relationship with 
God to bring you to this place or are you still too skepti-
cal?  



PRYMAT PIOTRA 
Wielu z nas, dzięki współczesnym środkom komunikacji, 

może być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kościele. Za-

równo w wymiarze lokalnym, jak i powszechny. Niesłabną-

cym zainteresowaniem świata cieszy się wciąż papież Fran-

ciszek. Tysiące ludzi gromadzi się na Placu św. Piotra w czasie środo-

wych audiencji generalnych czy niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. 

Oprócz niespodziewanych spotkań, śmiesznych sytuacji czy gestów 

papieskiej dobroci, czułości i życzliwości, mamy możliwość docierać 

do słów papieża Franciszka, który na wzór swojego patrona – Bieda-

czyny z Asyżu czerpie z najczystszego źródła, jakim jest Ewangelia. 

Można zajrzeć na oficjalne strony internetowe mediów watykańskich 

czy słuchać serwisu Radia Watykańskiego, który transmitują również 

nasze polskie rozgłośnie radiowe. Warto przy tej okazji wspomnieć, że 

35 mln internautów obserwuje wpisy papieża Franciszka na Twitterze, 

wczytując się w krótkie myśli, perełki jego bogatego nauczania. 

Aby znaleźć źródło i sens papieskiego posługiwania Franciszka musi-

my sięgnąć do fragmentu Ewangelii, przeznaczonego do odczytania 

na dzisiejszą niedzielę. Od II poł. IV wieku katolicy interpretują ten 

tekst jako jednoznacznie mówiący o prymacie (pierwszeństwie) bisku-

pa Rzymu, następcy św. Piotra. 

Cezarea, o której wspomina Ewangelia, leżała blisko źródeł Jordanu. 

Jedna z grot skalnych, z których wypływa ta rzeka, została już w III w 

przed Chrystusem poświęcona greckiemu bożkowi i nimfom. Na 

szczycie została wybudowana świątynia ku czci Cezara Augusta. Na-

tomiast syn Heroda Wielkiego, Filip, rozbudował tę miejscowość i na-

zwał Cezareą Filipową. W umysłach Żydów, którzy czcili Boga Jahwe, 

bałwochwalstwo budziło oburzenie, odrazę i gniew. Wspomniana grota 

przypominała bramę wiodącą do czeluści piekielnych, królestwa szata-

na. Ludzie żywili nadzieję, że te bramy piekielne otworzą się pewnego 

dnia i wstrząsną skałą, na której stoi bluźniercza świątynia, i pochłonie 

ją w otchłanie piekielne. 

Na tym właśnie miejscu, pełnym grozy, miał miejsce dialog Jezusa, 

Syna Boga żywego, z rybakiem Szymonem, synem Jony. Jezus mówi 

o innej skale, na której zbuduje inną świątynię – Kościół Boży. Żadne 

moce piekielne nigdy go nie przemogą, chociaż będą nieustannie w tę 

skałę uderzały. Jezus – budowniczy Kościoła, położył fundament, na 

którym buduje świątynię dla Boga z żywych kamieni. Budowa ta zosta-

nie zakończona dopiero wtedy, gdy Jezus powtórnie przyjdzie na świat 

przy końcu czasów. 

Cała rolę, zadanie i posłannictwo Piotra w Kościele Jezus określił za 

pomocą trzech metafor: skała, władza kluczy oraz związywanie i roz-

wiązywanie. Na tym tekście opiera się władza każdorazowego papie-

ża, który jest namiestnikiem Jezusa na ziemi i następcą św. Piotra. 

Każdy papież jest Piotrem swoich czasów. Jest on skała dla Kościoła, 

ma w nim władzę kluczy, może związywać i rozwiązywać. 

Papież Franciszek, Piotr naszych czasów, zatroskany o dobro świata i 

każdego człowieka, zachęca nas dzisiaj do wpatrywania się w Jezusa 

– Mesjasza, który jest synem Boga żywego. I jak w dniu wyboru na 

Stolicę św. Piotra, nadal liczy na naszą modlitwę, by mógł naśladować 

Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza i Głowę całego Kościoła. 

ks. Leszek Smoliński 

________________________ 
 

MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE  WSPÓLNOCIE RODZINNEJ  
W NAUCZANIU STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (4) 

 

 MACIERZYŃSTWO 
Pierwszeństwo zadań macierzyńskich przed innymi, 

pielęgnowanie życia, jako główne posłannictwo kobiety było przez 

kardynała Wyszyńskiego wielokrotnie przypominane. „/.../ Matki niech 

przejmą się szczytnością swego powołania – do współpracy z najwyż-

szym Ojcem ludzi, w dziele przekazywania życia. Niech pamiętają, że 

rodzą nie tylko dla ziemi, ale i dla nieba, że to, co się z nich poczęło 

nie przestanie już istnieć, ale ma życie wieczne”. W liście pasterskim z 

8 września 1969 roku, podkreślał wysiłek „matek”, „których życie kon-

centruje się w codziennym trudzie przy kołysce, przy łóżeczku, wśród 

gromadki dzieci, które nieustannie trzymają się ich kolan, ramion i 

serca”. Kobiety są powołane do tego, by być głosicielkami, obrońcami i 

opiekunkami życia. Wzorem staje się Maryja, tętniące serce ogniska 

rodzinnego. „Wszystko, co rodzina ma najlepszego, zawdzięcza Naj-

świętszej Matce Boga”. To Maryja przenika i zmienia osobowość ma-

cierzyńską i ojcowską, czyniąc gotowym kobietę i mężczyznę do pod-

jęcia zadań rodzicielskich. 

Głosząc całkowitą równość mężczyzn i kobiet, Prymas podkreślał 

różnorodność i odrębność zadań szczegółowych wchodzących do 

wspólnego zadania – dla kobiety tym zadaniem jest macierzyństwo. 

“Rodzina daje społeczeństwu najwspanialsze dary, bez których ono 

istnieć by nie mogło. Daje ona dar Boży – człowieka”. Wielką tajemni-

cą owego powołania jest wychowanie dziecka, które zaczyna się od 

odkrycia w sobie rodzącego się życia, stanowiącego jej najdonioślej-

sze zadanie. Dziejącą się w niej historię życia dziecka akceptuje, 

uczestnicząc dzień po dniu w jej spełnianiu. Uznając wielkość tej ta-

jemnicy, wychodzi jej naprzeciw, współtowarzysząc i współtworząc 

wspólnotę z rozwijającym się w niej dzieckiem. Wskazując na powoła-

nie, obowiązki i zadania kobiet w Kościele i Ojczyźnie, mówił: „Dziecku 

najbardziej potrzebna jest matka. Najlepsza przedszkolanka czy pielę-

gniarka niczego nie dokona, bo dobrze kochać można tylko to, co 

rodzi się z krwi własnej, co okupuje się własną męką i cierpieniem. A 

trudno jest kochać mocno i dobrze trzydziestu przedszkolaków, cho-

ciażby najrozkoszniejszych. Żadne serce kobiety tego nie wytrzyma. 

Dlatego też najwspanialszą pomoc otrzymujemy od naszych matek”  

Do tego zadania kobieta przygotowuje się, zdaniem biskupa Wyszyń-

skiego, etapami już od najmłodszych lat swego życia, w sprawowanej 

często opiece nad młodszym rodzeństwem, która pozwala wytworzyć 

w jej psychice w latach późniejszych owo przedziwne uczucie komunii 

osób – matki i dziecka, w pierwszej prenatalnej fazie jego istnienia. 

Osoby te tworzą wówczas jedność dwojga w tajemnicy życia, które 

kształtuje się wzajemnie. I choć macierzyństwo jako „komunia” prze-

biega na linii matka – dziecko, to oparta jest na jego głębokim zaufa-

niu, które pozwala mu żyć i rozwijać się w matce, w poczuciu całkowi-

tego bezpieczeństwa. Pozwala dziecku wzrastać nie tylko w ciało, ale 

kształtować się duchowo, natomiast matce daje niepowtarzalną możli-

wość podzielenia się miłością i samą sobą z najbliższym z bliźnich. 

W opinii Prymasa w każdym macierzyństwie wypełnia się plan Boży 

wobec kobiet. Jest ono największym zaszczytem i radością, choć po-

łączoną z cierpieniem. Jego zdaniem każda kobieta, również i ta pra-

cująca, nie traci nic ze swej kobiecości przez sam fakt pracy zawodo-

wej, ale przeciwnie, swoim macierzyństwem ubogaca środowisko, w 

które wchodzi. Owe bowiem „macierzyństwo” odnosi się zarówno do 

rodzicielstwa fizycznego jak i opieki nad życiem duchowym. Do tych 

zadań są powołane bez różnicy wszystkie kobiety. Chodzi tu zarówno 

o życie jednostkowe jak i całego Narodu. Mówił: „W szczególny spo-

sób zwracam się do kobiet polskich, przede wszystkim do matek, dla-

tego że i Ojciec Niebieski, gdy chciał dokonać odnowy oblicza ziemi, 

zwrócił się do kobiety, do Maryi z Nazaretu i Jej zapowiedział dzieło 

odkupienia ludzi przez Chrystusa”  

Macierzyństwu, sprzyjają różne cechy właściwe kobietom. W ich opi-

sie Prymas był zbliżony do współczesnej psychologii różnicowej płci, 

która dość daleko odeszła od często powielanego, a wywodzącego się 

z początkowego okresu psychoanalizy, stereotypu łączącego męskość 

z aktywnością, a kobiecość z pasywnością. Opis tendencji kobiecych, 

Kardynał opierał na Piśmie świętym, przenosząc wprost biblijny obraz 

Ewy, Matki wszystkich żyjących na sytuację psychiczną kobiet. Akcen-

tował przez to, to co miało istotne znaczenie i niosło jakąś konkretną 

wartość dla kobiety; co było dla niej pociągające, a zarazem istotne 

dla życia. Tę myśl poruszył w swoim ostatnim, skierowanym wprost do 

kobiet przemówieniu, odczytanym w dniu 8 marca 1981 roku w czasie 

Mszy świętej radiowej. „Drogim naszym Rodzicielkom wyrażamy 

wdzięczność za ich poświęcenie się, gdy nieustannie napełniają Kie-

lich Życia Narodu, otaczamy je czcią i miłością i błogosławimy mocami 

Trójcy Świętej – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”  

________________________ 
 

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 

 W najbliższy środę, 26 sierpnia na godz. 7:30PM zapraszamy na uroczystą 

Mszę Świętą ku czci Matki Bożej Częstochowskiej.  

23 sierpnia, 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!  
“Ask your neighbor!” 
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