
 

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 

23rd Sunday of Ordinary Time 

XXIII Niedziela Zwykła 

September 06th, 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,  09.05.20                                  

10:00 AM  - W intencji członków Żywego 

Różańca oraz ich rodzin   

5:00 PM + Yvonne Olsson 
 

SUNDAY, 09.06.20   

8:00AM - For God’s  and good health for 

Knights of Columbus Council 676 

9:45AM - 

 

12:00PM -  ————————-------     

 7:00PM + ks. Janusz Luty, SChr 
 

TUESDAY, 09.08.20 

8:00 AM  - ________________________ 
 

WEDNESDAY, 09.09.20 

7:30 PM + Michał 
 

THURSDAY, 09.10.20 

8:00AM      - ________________________ 
 

FRIDAY, 09.11.20                                           

7:30 PM - ________________________ 
 

SATURDAY,  09.12.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 09.13.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - W intencji Moniki Posłuszny 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo dla 

Elizy, Michała oraz Łucji 

 7:00PM -  O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla Wiesława- 

————————------- 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 6  

Sunday:  Ez 33:7-9 
   Rom 13:8-10 
   Mt 18:15-20  
Monday:  1 Cor 5:1-8  
   Lk 6:6-11 
Tuesday:  Rom 8:28-30 
   Mt 1:1-16, 18-23  
Wednesday: 1 Cor 7:25-31  
   Lk 6:20-26 
Thursday:  1 Cor 8:1b-7, 11-13  
   Lk 6:27-38 
Friday:  1 Cor 9:16-19, 22b-27 
   Lk 6:39-42 
Saturday:  1 Cor 10:14-22 
   Lk 6:43-49 
Next Sunday: Sir 27:30—28:7 
   Rom 14:7-9/Mt 18:21-35 
   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 emergen-
cy please call the parish office at any time:  
(206)282-1804 
  

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  September 06th 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. 

  

WHERE TWO OR THERR GATHER IN MY NAME 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

The Church is my mystical body. I am the head, and 

you are the members. You all come to partake of my 

divinity when you remain united in the true faith of the 

Apostles. So long as you remain bound by the truth, 

you will prosper together and secure the gifts that I 

have promised. This is why it is very important to keep 

faithfulness to your fellowship; otherwise unless you 

gather with me, you will scatter. 

Right from the very beginning of my Church there were 

those who rebelled against my teachings and became 

a cause of concern, they are the imitators of Judas, 

who having come to know the light, chose to live in 

darkness. 

It is your responsibility to try to gain them back to the 

flock. If they don’t listen to you; it is good to have oth-

ers come with you to discuss the matter with your 

brother or sister. If your efforts don’t produce any re-

sults, pray for their conversion. 

My Catholic Church has been given the power to bind 

on earth as in Heaven; this has been met with strong 

opposition from different groups throughout the ages. 

But you must forgive others and pray for them to come 

to the light. The integrity of my teachings must be kept 

at all costs and the truth must not be compromised. 

I will always be with my Church. It takes life from my 

life, its heart beats with the strength of my heart, the 

blood of the Sacrament of the Holy Eucharist is my 

own blood that continues to nourish, purify and 

strengthen souls for eternal life. 

Every time you pray I listen to you. Every time you 

pray with others in a group you are in agreement, in 

this way you bind your intentions through your desires. 

The prayer made in union with others has great value 

because it represents the unity that I want in my 

Church. 

Unite yourself with others and pray in agreement, for 

the unity of the Church, for the conversion of sinners 

and for all the needs of your fellowmen. Let your pray-

ers become arrows of love that will pierce the Divine 

Will to obtain your desires. 

    Joseph of Jesus and Mary 

 

 
 
 
 
 

 

It’s all about reconciliation and conversion, not punishment. 
Relationships are not static adventures but wonderful gifts 
that continue to develop, grow, change, and mature. We are 
meant to be social beings, so isolating ourselves from others 
is rarely helpful. But, because human beings are on the one 
hand tremendously gifted, talented, and blessed creations, 
they are on the other also flawed, broken, and sinful. We all 
need to humbly admit that we are works in progress and not 
only capable of enriching each other’s lives but causing deep 
hurts and wounds as well. Hence, we always need to be 
reconciled. We are always growing, changing, and expanding 
our knowledge of who we are and how we are meant to share 

life together. 

Because reconciliation and conversion are always part of the 
mix of life, honesty is crucial. Without honesty, we can easily 
find ourselves living a lie and causing more harm than good. 
Being able to freely share our feelings, especially those in-
volving pain and hurt, is a charism necessary to pursue and 
an art to learn. When we are wronged or wrong someone 
else, we do not enjoy the confrontation that can and needs to 
come. We are taught to keep our feelings to ourselves, espe-
cially when they are negative, and we tend to avoid difficult 
conversations. Hence, we never really learn how to confront 
another, successfully resolve conflict, find reconciliation, and 
welcome conversion. When we hurt or wrong someone, it 
does not mean that we are a bad or sinful person who de-
serves only punishment and excommunication. Quite the 
opposite! We are simply a human person who can make poor 
choices and sin and can be forgiven. We can restore and 
deepen the relationship that has been affected and find our 

way home again. 

Jesus clearly wants to avoid shame because it has no pur-
pose in achieving reconciliation and conversion. All broken 
relationships deserve a chance at reconciliation. Every person 
has room for growth and a need for conversion. We have to 
learn to be okay with honesty and not be afraid to hear and 
process what someone needs to say, even if it is difficult for 
us to hear. Severing a relationship, both personally or with the 
church community as a whole, ought to definitely be a last 

resort and only pursued when all else has failed.  

————————------- 
Holy Land Collection  

Holy Land Collection" In view of the impossibility of conducting 
a special Holy Land Collection, the following Sunday, Septem-
ber 13th, on the eve of the Feast of the Exaltation of the Holy 
Cross, we warmly ask you to donate additional offerings.  
This Pontifical collection is for the support of the Holy Places, 
but above all for those pastoral, charitable, educational and 
social works which the Church supports in the Holy Land for 
the welfare of their Christian brethren and of the local commu-
nities. 



MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
Amerykański trapista Tomasz Merton wypowiedział kiedyś słynne zdanie: 
„Nikt nie jest samotną wyspą”. W ten sposób wyraził prawdę, że nie tylko 
żyjemy we wspólnocie, ale jesteśmy też za siebie nawzajem odpowiedzial-
ni. 

W pierwszym czytaniu Bóg przypomina prorokowi Ezechielowi, a także i 
każdemu z nas, że odpowiedzialność w imię miłości bliźniego nie polega na pobłażaniu, ale 
na napominaniu tych, którzy grzeszą. A jeśli – w imię źle rozumianej tolerancji – pozwolę 
sobie „przymknąć oko” i udawać, że sprawa mnie nie dotyczy, wtedy ponoszę współodpo-
wiedzialność. 

To przypomnienie o naszej odpowiedzialności za innych wynika z faktu, że Bogu bardzo 
zależy na każdym człowieku, ponieważ każdy został wykupiony z niewoli grzechu drogo-
cenną Krwią Chrystusa. Jako wspólnota Kościoła pielgrzymującego po ziemi mamy przyjąć 
Bożą miłość. Ona czyni nas odpowiedzialnymi za naszych bliźnich. W tym duchu należy 
odczytywać obowiązek braterskiego upominania. Celem upomnienia winno być pozyskanie 
bliźniego nie dla osobistej przyjaźni, ale dla wspólnoty, gdyby grzeszący brat był na drodze 
do jej opuszczenia. Nie chodzi w nim o wykazanie winy, o ukaranie, ale o odzyskanie brata, 
o pomoc człowiekowi. Po prostu o miłość. Upominam, bo mi na kimś zależy, czuję się za 
niego odpowiedzialny 

Jakiego napominania uczy nas Pan Jezus? Pokazuje, że bliźnich, którzy grzeszą, trzeba 
upominać w sposób dyskretny i taktowny. Przekazywana prawda musi iść w parze z miło-
ścią, jak to czynił Jezus. Grzech zostaje zdemaskowany i potępiony, ale człowiek, który go 
popełnia, ma być zrozumiany, przyjęty i ochroniony. To wynika z miłości i odpowiedzialno-
ści. Jak więc upominać? Ewangelia mówi, że najpierw w cztery oczy, a gdy nie posłuchają, 
w obecności świadków. Natomiast w przypadku wyjątkowego uporu i trwania w złu – Jezus 
każe sprawę uczynić publiczną, aby cała wspólnota, przełożonym Kościoła, mogła upo-
mnieć błądzącego brata. W przypadku nieposłuszeństwa, Kościół ma prawo wykluczyć 
takiego zatwardziałego grzesznika ze wspólnoty wierzących. Ale pokutującego może zno-
wu dopuścić do udziału w życiu Kościoła. 

Jednak najskuteczniejszym sposobem wykazania błędu są czyny, a nie słowa. Chodzi więc 
nie tyle o napominanie innych, wytykanie ich błędów, co o pokazanie, jak należy postępo-
wać. Takie argumenty są dużo bardziej skuteczniejsze, ale wymagają znacznie większego 
zaangażowania i wysiłku z naszej strony. Jednak, jeżeli chodzi o odzyskanie brata – żadna 
cena nie jest za wysoka. Bo „miarą miłości jest miłość bez miary”. 

Bóg chce zbawić każdego człowieka przez unikanie zła i chronienie przed nim współbraci. 
Mając tę świadomość, zapytajmy siebie, jak my korzystamy z upomnienia braterskiego, jak 
upominamy i jak przyjmujemy upomnienia? Czy zyskujemy braci przez napominanie, czy 
też ich tracimy przez uchylanie się od odpowiedzialności za nich? Czy potrafimy ewangeli-
zować braci nie przyjmujących napomnień? Czy modlimy się za nich, aby porzucili drogę 
wiodącą do „zatwardziałości serca”? Niech Eucharystia – chleb miłości da nam siłę, aby-
śmy żyli miłością na co dzień, próbując potępiać grzech, ale ocalić człowieka, bo „miłość 
nie wyrządza zła bliźniemu”. (ks. Leszek Smoliński) 

————————------- 

MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE WSPÓLNOCIE RODZINNEJ,  

W NAUCZANIU STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO 

OJCOSTWO 
W trosce o podniesienie autorytetu rodziców we współczesnym społeczeństwie, Episkopat 
Polski przeprowadzał doraźne akcje, poza oczywiście systematycznym duszpasterstwem. 
Jedną z nich był w 1961 roku „Tydzień Miłosierdzia” poświęcony „godności ojcostwa”, który 
dał okazję do przypomnienia o ich obowiązkach, jakie winni świadczyć na rzecz rodziny. 
Biskupi przypominali również o szczególnym udziale ojców w twórczej mocy przekazywania 
życia. 

Prymas Wyszyński kierował tematyczne listy pasterskie do wiernych z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Nazywał je „szkołą” „dla ziemskich ojców i matek”. Starał się w nich uwrażliwić 
rodziców na ich godność i powołanie. Przypominał m.in., że „ojcostwo” jest wielkim za-
szczytem i wielkim dowodem zaufania Boga do człowieka. “Wszelkie bowiem ojcostwo na 
ziemi pochodzi z Ojcostwa Bożego, a pełnienie obowiązków ojca tak bardzo upodabnia do 
ojcostwa Bożego, że jesteśmy przekonani, iż rodzice są dla nas wyrazicielami woli Bożej. 
Udzielenie życia potomstwu jest dowodem uległości Bogu, a liczna rodzina jest błogosła-
wieństwem Boga. Chlubą w społeczeństwie jest ojciec otoczony synami synów swoich, 
błogosławione są piersi karmiące i żywoty, które nosiły”  

Mężczyznom przypisywał Kardynał szybkość decyzji i siłę woli. Te przymioty jednak jego 
zdaniem muszą być dopełnione przymiotami kobiecymi, takimi jak: subtelność, współczu-
cie, wytrwałość czy zdolność do przekazywania miłości. W tym wzajemnym doskonaleniu 
się, zdaniem biskupa Wyszyńskiego leży istota wydanego przez Boga polecenia w raju, 
mówiąca o współdziałaniu mężczyzny i kobiety, która niestety w znacznej mierze została 
zagubiona na przestrzeni historii życia człowieka. Ubolewał: „Niestety, tak często zdarza 
się, że mąż po niejakim czasie zaczyna chodzić własnymi drogami i tworzy sobie nowe 
życie. Jest to zdrożność, nieszlachetność, nieuczciwość! /.../ To jest niezgodne z honorem, 
który ma obowiązywać mężczyznę, a cóż dopiero z honorem chrześcijanina, dla którego 
wierność jest moralnym i religijnym obowiązkiem”. Widząc w tym poważny problem zwracał 
się zatem z apelami do kapłanów prosząc, aby w głoszonych kazaniach i konferencjach 

ukazywali mężom katolickim istotę ich powołania, która nie sprowadza się li tylko do przywi-
lejów, lecz stanowi poważny zakres obowiązków nałożonych przez Boga. Przypomi-
nał: „Ojcowie rodzin mają zwalczać grożące zewsząd dzieciom zło. Bądźcie im tarczą i 
puklerzem! Bądźcie Apostołami Boga, nauczycielami prawd wiary! Bierzcie do ręki Ewan-
gelię, katechizm i mszalik! Skupiajcie przy sobie główki dziecięce! Bądźcie im promieniem 
prawdy Bożej!”  

Mówiąc „o programie chrześcijańskiego Millenium”, do młodej inteligencji polskiej zgroma-
dzonej w Warszawie, w kościele akademickim św. Anny, w dniu 7 maja 1958 roku, wskazy-
wał na zagrożenia, jakie czyhają na współczesną młodą rodzinę polską. Kierując osobne 
słowo do mężczyzn nauczał: „Znakomita większość Was powołana będzie do obowiązków 
życia rodzinnego, aby napełnić ziemię i czynić ją sobie poddaną. Każdy z Was myśli o 
przyszłej swej żonie, pomocnicy i towarzyszce życia, jak najbardziej idealnie, szlachetnie”. 
Nie omieszkał przy tym wskazywać, że w demokracji nie ma miejsca na tzw. prawo „silnej 
ręki”, lecz na prawa ludzkie, co oznacza, że bycie mężem niesie w sobie obowiązek 
„obrony” czci kobiety. Zdaniem Prymasa nieskrywanie swego szacunku dla kobiety ozna-
cza patrzenie w przyszłość, która na wielu płaszczyznach stwarza realne zagrożenie dla 
mającej zdrowo rozwijać się rodziny. To właśnie mężowie i ojcowie są powołani do tego, 
aby życie budziło się w świecie. Wzorem świętego Józefa powinni zatem swoje życie wią-
zać z Bogiem, Jemu zawierzając całą pomyślność założonej przez siebie wspólnoty. Nau-
czał: „Wybrał Go Pan i zlecił mu opiekę nad jedynym Synem swoim! Podobny zaszczyt 
czyni i Wam Ojciec Niebieski, gdy dzieci swoje zleca Waszej opiece. Wasze bowiem dzieci 
są dziećmi Bożymi! Z Boga wzięte – do Boga wrócić mają. Na drodze ich do Ojca Niebie-
skiego wyście postawieni jako żywy wzór dobroci, mądrości i miłości ojcowskiej. Ileż Wam 
potrzeba cnót, by godnie wypełnić zadanie! Wszystkie znalazły swe odbicie w patronie 
życia domowego, w świętym Józefie!”. Sercem i głównym ośrodkiem dla wzrostu świętości 
w rodzinie powinna w opinii biskupa Wyszyńskiego stać się świątynia. To właśnie z Parafii, 
jak przypominał „płynie życie, dlatego powinniście utrzymywać z nią jak najbliższy związek, 
ponieważ przedłuża Wam życie. /.../ Jest progiem życia przyszłego, radosnego i wieczne-
go.”  

Kardynał Wyszyński odwołując się do tajemnicy obecności Kościoła w życiu człowieka 
przypominał, że wszczepia on pozytywną ambicję w życie ludzkie, aby było zdolne przekro-
czyć próg doczesności. Uczył: „Cel doczesny jest pośredni w stosunku do celu ostateczne-
go. Celem ziemskim człowieka, najwyższym w swoim porządku jest doskonałość życia 
doczesnego. /.../ Dążenie do osiągnięcia tego celu jest moralnym obowiązkiem człowieka, 
rodzącym odpowiedzialność wobec społeczeństwa i wobec Boga”. Jest to tak wielkie po-
słannictwo i tak doniosła godność, że człowiek nie może sobie pozwolić na ich zmarnowa-
nie. Wskazując na Kościół, przypominał, że to właśnie on „odsłania przed człowiekiem 
olbrzymie horyzonty, które dają mu poczucie tak wielkiej doniosłości osobistej i tak wysokiej 
godności, iż każdy rozumie, że życie trzeba przeżyć przyzwoicie, bo jest tylko jedno”. To 
właśnie Kościół daje człowiekowi poczucie przynależności. Obecność w nim Ojca i jego 
miłości pozwala mężczyźnie na wejście w bezpośredni kontakt z Bogiem, który został 
zapoczątkowany przez Chrzest. Oznacza to, że nim stanie się człowiek prawdziwym ojcem 
dla ziemskiej rodziny, musi wpierw stać się autentycznym synem w relacji do Ojca niebie-
skiego. „Stosunek do Ojca – to miłość. A im będzie jej więcej, tym mniej będzie bojaźni, bo 
tylko tam jest bojaźń, gdzie jest nienawiść. Gdzie miłość, tam nie masz bojaźni, bo dosko-
nała miłość za drzwi wyrzuca lęk i bojaźń. Im więcej w nas miłości, tym mniej lęku i trwogi, 
tym więcej spokoju”  

Zdaniem kardynała Wyszyńskiego współczesna rzeczywistość w pełni zmaterializowana 
zradza w człowieku grozę i lęk, czyniąc zeń małodusznego. Inaczej ma się to z perspekty-
wy wiary, która stara się zaradzić tym nieprzyjaznym sytuacjom, przeciwstawiając im roz-
wiązania optymistyczne, pełne pogody i nadziei. Wymiar przeżywanej wiary ma zwłaszcza 
istotne znaczenie dla świadomego i odpowiedzialnego przeżywania ojcostwa we wspólno-
cie społeczno-rodzinnej. Stąd Prymas apelował: „Mężowie katoliccy! Ściany Waszych 
domostw oznaczcie Krzyżem Chrystusowym. Nie wstydźcie się Krzyża, bo to jedyna na-
dzieja Wasza, gdy wszystko zawodzi, a śmiałe pragnienia złudą się stają. Tylko Krzyż jest 
szkołą cnót, miłości społecznej i upragnionej a tak nieosiągalnej poza nim sprawiedliwości”. 
Biskup Wyszyński w świetle licznych życiowych doświadczeń jako duszpasterz i pasterz 
Kościoła widział i wiedział o tych wszystkich współczesnych zagrożeniach czyhających na 
człowieka, dlatego zachęcał, aby ojcowie wpatrywali się w Świętą Bożą Rodzicielkę, daw-
czynię życia, stojącą przy „żłóbku betlejemskim”, który kryje „tajemnicę wyniesionego czło-
wieczeństwa.”  Ks. Mariusz Roszewski 

————————------- 
HOLY LAND COLLECTION”  

W następną niedzielę 13 września, w przeddzień Święta Podwyższenia Krzyża Świętego 
przeprowadzimy specjalną Holy Land Collection, gorąco prosimy o przekazanie dodatko-
wych ofiar na wsparcie utrzymania świętych miejsc a także wsparcie duszpasterstwa, 
pomocy charytatywnej i edukacyjnej prowadzonej przez lokalne kościołów lokalnych na 
teranie Ziemi Świętej. 

————————------- 

SZKOŁA POLSKA IN. JULIUSZA SŁOWACKIEGO  

...oferuje roku szkolnym 2020/21 naukę języka polskiego online dla dzieci i dorosłych. 
Pierwszy dzień nauki dla dzieci, w sobotę,19 IX o 10:00AM.. Klasa początkująca dla doro-
słych we wtorek, 22 IX o 6:00PM wieczorem, oraz pozostałe klasy dla dorosłych 21 IX o 
6:00PM. Zapisy i więcej informacji - Maria Grabowska- megrabowska@yahoo.com i Anna 
Babcock- shorebab@comcast.net Nie będzie zapisów w Domu Polskim 14 września 2020.  

6 września, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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Washington
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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
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     SERVICE     SERVICE
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