
 

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 
FRI- DAY    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  

 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 

22th Sunday of Ordinary Time 

XXII Niedziela Zwykła 

August 30th, 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,  08.29.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 08.30.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM ++ Maria, Piotr Faron   

12:00PM - W INTENCJI SOLIDARNOŚCI 

7:00PM -  ————————------- 
 

TUESDAY, 09.01.20 

8:00 AM  - ________________________ 
 

WEDNESDAY, 09.02.20 

7:30 PM - O Boże błogosławieństwo, zdro-

wie i potrzebne łaski dla Łucji z okazji urodzin 
 

THURSDAY, 09.03.20 

8:00AM      - ________________________ 
 

FRIDAY, 09.04.20                                           

7:30 PM - 

 
 

SATURDAY,  09.05.20                                  

10:00 AM  - W intencji członków Żywego 

Różańca oraz ich rodzin   

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 09.06.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - 

 

12:00PM -  ————————-------     

 7:00PM + ks. Janusz Luty, SChr 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 30  

Sunday:   Jer 20:7-9 

   Rom 12:1-2 

   Mt 16:21-27 

Monday:  1 Cor 2:1-5 / Lk 4:16-30 

Tuesday:  1 Cor 2:10b-16 / Lk 4:31-37 

Wednesday: 1 Cor 3:1-9 / Lk 4:38-44 

Thursday:  1 Cor 3:18-23 / Lk 5:1-11 

Friday:  1 Cor 4:1-5 / Lk 5:33-39 

Saturday:  1 Cor 4:6b-15 / Lk 6:1-5 

Next Sunday: Ez 33:7-9 

   Rom 13:8-10 

   Mt 18:15-20 

 

  

 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 emergency please call the parish office at any time:  

206)282-1804 

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  August 30th 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. 

  

IF ANYONE WANTS TO BE A FOLLOWER OF MINE 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

   When I revealed to the apostles that I was 
going to undergo great suffering and then be put death, 
they were all dejected, they suffered in silence without 
really understanding what it meant. 
Just a while before, I had told Peter that he was the rock 
on which I would found my Church. He was very enthusi-
astic about the role he was going to play, he was thinking 
of all the human power and glory that could be derived 
from that, he got carried away in his thoughts. My revela-
tion upset him very much since he could not conceived 
that a man of my power and holiness could be destined to 
suffer and die the way I had predicted. He took me aside 
trying to find an alternate solution to the situation. 
I said to Peter: "Get behind me, Satan! You are a stum-
bling block to me; for you are setting your mind not on 
divine things but on human things." 
I am the man of suffering depicted by Isaiah in chapter 53, 
I am the sacrificial lamb of God who takes away the sins of 
the world. It was by my suffering and death that I over-
came sin, death and the devil. It is also by my wounds that 
you are healed, therefore it was necessary the Son of God 
suffered great torment to pay for the debt incurred by the 
sins of the whole world. 
After my suffering there came the victory of my resurrec-
tion, by which you will obtain faith in me to be able to take 
up my cross, deny yourselves and follow me. 
To be a true follower of mine, you must deny yourself. By 
this you must live a life that conforms to my word, you 
must live for heaven while you exist in the world, you must 
reject all those attractive pleasures that can ruin your soul, 
you must keep away from danger and resist temptation by 
drawing wisdom from my teachings. 
You must carry the cross daily which means that you must 
accept my will, there will be things that you want which 
you don’t need, there will be things you need which you 
don’t want, only God knows what is best for you. The 
Divine Will will be manifested in your daily life, if you don’t 
resist the cross you will actually enjoy the journey to your 
heavenly home. 
You must follow me with your cross, the road is narrow 
and steep and you are bound to suffer and fall on the way 
to Calvary. You must undergo the martyrdom of dying to 
yourself in order to be borne again for me only. You must 
crucify all your passions and your sinfulness; you must 
crucify yourself to me in order to be separated from the 
evil of the world. 
It is only then, that by losing your life you will find it, by 
walking your way with me you will arrive to your destina-
tion, and by following me through your journey you will 
glorify my Heavenly Father and me. 
    Joseph of Jesus and Mary 

 

 
 
 
 
 
 

Secular pursuits only bring a temporary amount of satisfac-

tion and fulfillment. As much as we may think that achieving 

worldly success, economic security, personal well-being, 

and self-fulfillment are worthy goals to obtain, they all are 

dependent on external variables and can lead to emptiness. 

We are trained to be very pragmatic and productive. Unless 

we are able to check off all of the boxes or comply with 

specific measurable requirements, our value and worth 

becomes questionable. Corporations, educational institu-

tions, systems, structures, and secular ideology rarely 

consider deeper, more spiritual, and human contributions a 

person can and needs to make. 

To the secular mind, the wisdom and ideals of the Gospel 

are making less and less sense. Consider for a moment this 

question: “What profit would there be for one to gain the 

whole world and forfeit his life?” While Jesus is asking this 

very challenging question to people who are considering his 

message, many in our world are in a quite different place. 

Whether we realize it, many folks are asking a much differ-

ent question. Why would you not want to gain the whole 

world and secure your life? If you look at where a lot of 

folks are investing their time, energy, and resources, it 

becomes obvious where current priorities rest.  

Modern day comforts and possibilities are backing us out of 

our relationship with God. The fire burning in every human 

heart is trying to find its satisfaction in the things that hu-

mans have created and not God. Being altruistic and offer-

ing compassion for those most in need becomes a political 

responsibility or responsible gesture. We realize that our 

hearts need to be centered on something and someone 

who calls us out of ourselves, but we struggle and battle 

with naming the source of that call. God places the desire 

to seek, find, and love Him in the core of every soul. We are 

not abandoned and left to fend for ourselves. But we can 

easily get confused. We know that when we extend our-

selves to another self-sacrificially, we are doing what is just 

and right. We know that we can work through suffering and 

loss and come out better and more whole on the other side. 

Our minds need to be renewed so that they can begin to 

understand that there is much more to who we are, and 

that faith plays a pivotal role in achieving our true and ever-

lasting goals. It is when we see that it is only faith that can 

bring us to this heightened awareness of ourselves and 

God that it will begin to make sense. Then, we can put 

things in proper perspective and consider being a disciple.  



SOLIDARNOŚĆ W IMIĘ PRZYSZŁOŚCI 
 CZŁOWIEKA I  LUDZKOŚCI. 

Wezwanie mórz spotyka się z losami 
wszystkich ziem zamieszkanych. Nie tylko 
rozdziela te ziemie i utrzymuje w oddali, 
w odległości – ale także łączy. 
Tak. Morze mówi człowiekowi o potrzebie 

szukania się nawzajem. O potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie solidarności. 
Międzyludzkiej i międzynarodowej. Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo 
„solidarność” zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Że zostało wypowiedzia-
ne w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść. 

Czyż przyszłość człowieka na całej ziemi, pośród wszystkich lądów i mórz nie przemawia 
za potrzebą tej właśnie treści? Czy świat – wielka i stale rosnąca rodzina ludzka – może 
trwać i rozwijać się wśród rosnących przeciwieństw Zachodu względem Wschodu? Półno-
cy względem Południa? A tak właśnie jest podzielony i zróżnicowany nasz współczesny 
świat. 

Czy przyszłość, lepsza przyszłość, może wyrosnąć z narastania różnic i przeciwieństw na 
drodze wzajemnej walki? Walki systemu przeciw systemowi, narodu przeciw narodowi – 
wreszcie: człowieka przeciw człowiekowi! 

W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidarność”. 
Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle 
zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, 
„wszyscy dla wszystkich”. 

To słowo zostało wypowiedziane tutaj, w nowy sposób i w nowym kontekście. I świat nie 
może o tym zapomnieć. To słowo jest Waszą chlubą, ludzie polskiego morza. Ludzie 
Gdańska i Gdyni, Trójmiasta, którzy żywo macie w pamięci wydarzenia lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych. Nie możemy w świecie współczesnym iść dalej naprzód, popę-
dzani imperatywem zawrotnych zbrojeń, bo to oznacza perspektywę wojen 
i samozniszczenia. Właśnie: nie tylko wzajemnego zniszczenia. Zbiorowego samoznisz-
czenia. 

I nie możemy iść dalej naprzód – nie może być mowy o żadnym postępie, jeżeli w imię 
społecznej solidarności nie będą respektowane do końca prawa każdego człowieka. Jeżeli 
nie znajdzie się w życiu społecznym dość przestrzeni dla jego talentów i inicjatywy. A nade 
wszystko dla jego pracy. 

Tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to słowo, tę nazwę „solidarność”, ponie-
waż należy ono do stałego przesłania społecznej nauki Kościoła. W tym duchu przema-
wiali ojcowie i teologowie. Stąd się zrodziły encykliki społeczne ostatniego stulecia, a w 
czasach ostatnich nauczanie Soboru oraz obu współczesnych papieży, Jana i Pawła, 
między innymi również Janowa Encyklika o pokoju Pacem in terris. 

Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać 
i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Soli-
darność to znaczy sposób bytowania w wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, 
w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zacho-
dzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidar-
ności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości po-
szczególnego narodu bytowania w jedności godnej człowieka. 

Powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala 
walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako 
wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego 
prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bo-
wiem to życie ludzkie na ziemi staje się „bardziej ludzkie”, kiedy rządzi się prawdą, wolno-
ścią, sprawiedliwością i miłością. 

Kiedy przed rokiem byłem w Indiach, podszedł do mnie niespodziewanie wnuk wielkiego 
Mahatmy Gandhiego i powiedział mi: „Dziękujemy ci za twoją Ojczyznę, za Polskę”. Dla-
czego tak powiedział wnuk niestrudzonego obrońcy praw człowieka i niepodległości swo-
jego olbrzymiego narodu? Nie pytałem o wyjaśnienie, nie zdążyłem nawet, w tłumie. 
Jednakże czuję potrzebę podzielenia się tymi słowami z wszystkimi w Polsce – one są do 
nas wszystkich powiedziane – a zwłaszcza z Wami, ludźmi morza, bo Wy chyba najlepiej 
znacie drogę do Indii. 

Przybywając tutaj, nad morze, do Gdyni i Gdańska, miałem głęboką powinność powiedze-
nia tego wszystkiego, przeprowadzenia tej podstawowej analizy. Myślę, że nawet gdyby 
ten papież, który przybył do Was, nie był Polakiem, też musiałby to uczynić. To tak ważne 
zagadnienie. (Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II do ludzi morza. Gdynia, 11 VI 1987 r.,) 

SOLIDARNOŚĆ TO BRZEMIĘ NIESIONE RAZEM, WE WSPÓLNOCIE. 
Witam i pozdrawiam Gdańsk. Witam w nim to wszystko, czym był dla nas na różnych eta-
pach dziejowej przeszłości – i to, czym stał się w latach ostatnich. Upamiętniają to symbo-
liczne krzyże obok stoczni i napis: „Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi 
błogosławieństwo pokoju”. Gdańsk: miasto ludzi morza, miasto ludzi pracy, wielkiej pracy. 
Witam miasto i środowisko, w którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy człowieka 
przez pracę. Wyzwolenia człowieka przez pracę. (…) 

Praca ludzka. Jeszcze raz wyrażam radość, że mogę na tym etapie Kongresu Euchary-
stycznego być z Wami w Gdańsku. W tym mieście bowiem, a równocześnie na całym 

Wybrzeżu Bałtyckim i w innych środowiskach pracy w Polsce, podjęto ogromny wysiłek, 
zmierzający do tego, by ludzkiej pracy przywrócić jej pełny wymiar osobowy i społeczny. 
Wysiłek ten stanowi w dziejach „pracy nad pracą”, jak się wyraził współczesny polski myśli-
ciel, doniosły etap. Nie tylko z polskiego punktu widzenia. Jest to etap ważny dla różnych 
środowisk, dla różnych rejonów współczesnego świata. 

Może rozumie się tę sprawę słabiej w krajach dobrobytu, sięgającego aż do granic komuni-
stycznych nadużyć. Ale rozumie się wszędzie tam, gdzie problem pracy stoi nadal 
u podstaw autentycznego postępu i wyzwolenia człowieka. Praca bowiem posiada taki 
właśnie wymiar, jak na to wskazuje nauczanie Kościoła, poczynając od Ewangelii i Ojców, 
a w czasach ostatnich od Rerum novarum po Laborem exercens. 

Ewangelia dzisiejszej liturgii wprowadza nas poniekąd w samo centrum tego problemu. Oto 
gospodarz, który w różnych porach dnia umawia się z robotnikami o pracę w winnicy. 
Winnica jest warsztatem pracy typowym dla kraju, w którym Jezus nauczał. A chociaż 
warsztat ten może się słusznie wydawać bardzo skromny wobec tego, czym są współcze-
sne warsztaty pracy przemysłowej, choćby takie jak Stocznia Gdańska, to jednak znajduje-
my się z pewnością na linii odwiecznej analogii. 

Gospodarz mówi do robotników: „Idźcie… do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 
wam” (Mt 20,4). A zatem – umowa o pracę, a równocześnie sprawa słusznego wynagro-
dzenia, czyli sprawiedliwej zapłaty za pracę. 

Wokół tej odwiecznej sprawy narastają z pokolenia na pokolenie dzieje sprawiedliwości – 
i niesprawiedliwości – w stosunkach wzajemnych między pracodawcą a pracownikiem. 
Narasta jeden z centralnych rozdziałów kwestii społecznej. Praca bowiem leży w samym 
centrum tej doniosłej „kwestii”. 

Prawda, że za pracę trzeba zapłacić, ale to jeszcze nie wszystko. Praca – to znaczy czło-
wiek. Człowiek pracujący. Jeśli więc chodzi o sprawiedliwy stosunek między pracą a płacą, 
to nie można go nigdy dostatecznie określić, jeśli się nie wyjdzie od człowieka jako podmio-
tu pracy. 

Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – jako towar, bo człowiek nie może dla 
człowieka być towarem, ale musi być podmiotem. W pracę wchodzi on poprzez całe swoje 
człowieczeństwo i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecznym cały wymiar 
podmiotowości człowieka, a także podmiotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi pracu-
jących. Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku z jego pracą 
i wszystkim czynić zadość. 

Za pracę ludzką trzeba zapłacić i równocześnie: na pracę człowieka nie sposób odpowie-
dzieć samą zapłatą. Przecież – jako osoba – jest on nie tylko „wykonawcą”, lecz jest współ-
twórcą dzieł a, które powstaje na warsztacie pracy. Ma zatem prawo do stanowienia rów-
nież o tym warsztacie. Ma prawo do pracowniczej samorządności – czego wyrazem są 
między innymi związki zawodowe: „niezależne i samorządne”, jak podkreślono właśnie tu, 
w Gdańsku. 

Z kolei, praca ludzka – poprzez setki i tysiące, jeśli nie miliony, warsztatów – przyczynia się 
do dobra wspólnego społeczeństwa. Ludzie pracy w tej właśnie pracy znajdują tytuł, wielo-
raki i różnorodny, bo i praca ludzka jest wieloraka i różnorodna – a więc tytuł do stanowie-
nia o sprawach całego społeczeństwa, które żyje i rozwija się z ich pracy. 
„Umowy gdańskie” pozostaną w dziejach Polski wyrazem tej właśnie narastającej świado-
mości ludzi pracy odnośnie do całego ładu społeczno-moralnego na polskiej ziemi. Sięgają 
one swą genezą do tragicznego grudnia 1970 roku. I pozostają wciąż zadaniem do spełnie-
nia! 

Przejdźmy jeszcze do drugiego czytania dzisiejszej liturgii. „Jeden drugiego brzemiona 
noście” – pisze św. Paweł do Galatów (6,2), a słowa te mają wielką nośność. „Jeden… 
drugiego”. Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka 
egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie 
może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Właśnie 
z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym 
z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak aby każdy mógł przez pracę 
rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie. Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń 
osoby w życiu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra wspólnego. Jeśli człowieko-
wi odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy 
dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw – nawet gdyby to następowało w imię jakiejś 
motywacji „społecznej” – jest, niestety, przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru – prze-
ciw dobru wspólnemu. 

„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla między-
ludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to 
brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – 
przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy dru-
gich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. [Właśnie chcę o tym mówić, więc 
pozwólcie wypowiedzieć się papieżowi, skoro chce mówić o Was, a także w pewnym sen-
sie za Was.] Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną 
zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. 
Gorzej jeszcze: gdy mówi się: naprzód „walka” – choćby w znaczeniu walki klas – to bardzo 
łatwo – drugi, czy drudzy pozostają na „polu społecznym” przede wszystkim jako wrogowie. 
Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba 
szukać porozumienia – z którymi wspólnie trzeba obmyślać: jak „dźwigać brzemiona”. 
„Jeden drugiego brzemiona noście”. 

Fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas Mszy świętej dla świata pracy. Gdańsk, 12 VI 1987 r.,  
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425-455-1310

“The Plumber 
People Recommend”

40 Years of Integrity and Skill
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425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 
40 Years of Integrity & Skill
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