
 

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 

24th Sunday of Ordinary Time 

XXIV Niedziela Zwykła 

September 13th, 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,  09.12.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 09.13.20   

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

for Anna de Rebello 

9:45AM - W intencji Moniki Posłuszny 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo dla 

Elizy i Michała z okazji urodzin 

7:00PM -  O Boże błogosławieństwo i 

zdrowie dla Wiesława 

TUESDAY, 09.15.20 

8:00 AM  - O Boże błogosławieństwo oraz 

wiarę dla Roberta Miedziocha 

WEDNESDAY, 09.16.20 

7:30 PM + Leokadia z Sanoka 

THURSDAY, 09.17.20 

8:00AM      +Tekla 
 

FRIDAY, 09.18.20                                           

7:30 PM ++ Mildred & Robert Carlsen 
 

SATURDAY,  09.19.20                                  

10:00 AM  + Stefan Mróz 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 09.20.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - W intencji Józefa 

12:00PM - Dziękczynno-błagalna w intencji 

Janiny Sugier 

 7:00PM - ________________________ 

————————------- 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 13 

Sunday:   Sir 27:30—28:7 
   Rom 14:7-9 
   Mt 18:21-35 
Monday:  Nm 21:4b-9 
   Phil 2:6-11 
   Jn 3:13-17 
Tuesday:  1 Cor 12:12-14, 27-31 
   Jn 19:25-27 or Lk 2:33-35 
Wednesday: 1 Cor 12:31 - 13:13 
   Lk 7:31-35 
Thursday:  1 Cor 15:1-11 
   Lk 7:36-50 
Friday:  1 Cor 15:12-20 
   Lk 8:1-3 
Saturday:  1 Cor 15:35-37, 42-49 
   Lk 8:4-15 
Next Sunday: Is 55:6-9 
   Phil 1:20c-24, 27a 
   Mt 20:1-16a 

  

 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 13th 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. 

  

HOW OFTEM MUST I FORGIVE 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

Sin is the dark inheritance of every human being. I 

came to this world to forgive sins so that you could be reconciled 

with my Heavenly Father and partake of his divinity and of the 

glories of the Kingdom of Heaven. 

In my prayer to the Father I have taught you to say “forgive us our 

trespasses as we forgive those who trespass against us.” In other 

words, your forgiveness is guaranteed so long as you forgive 

those who upset you and sin against you. 

You must forgive if you expect to be forgiven. Forgiveness begins 

with patience, which is a mild form of forgiveness and tolerance 

that opens the heart to complete understanding and mercy. 

I have said, be merciful as my heavenly father is merciful, do not 

judge and you shall not be judged, for with the judgment you 

make you will be judged, and the measure you give will be the 

measure you get. 

Justice will be made to those who do not forgive. Therefore, be 

mild in your judgment; always treat others as you would like them 

to treat you. Put your self in the other person’s position when you 

are offended. Do not risk your own forgiveness by having resent-

ments in your heart. 

The moment someone offends you is the moment to forgive and 

forget. The other person may have committed a sin but you are 

not God to condemn him, forgive him and you will avoid commit-

ting a sin yourself. Be merciful and you will obtain mercy on the 

day of judgment. 

When you do not forgive, you create resentment in your heart, 

which will work against the person who offended you and will 

serve as the platform to harden your heart. You will accumulate 

more resentment against other people and in the end you will 

have many enemies. The evil of your resentments will be your sin; 

it will surround you with darkness and destroy all your chances to 

be at peace with your self, with your neighbor and with God. 

You will not find happiness on earth as long as you have resent-

ments, therefore you must forgive and forget in order to obtain 

interior peace and to reconcile your self with others and with God. 

There is no point in presenting your offering before Heaven if you 

still have something against your brother. If you bind resentments 

in your heart, they will stop you from entering into the joy of my 

presence, you will have to undo each resentment with many acts 

of love in order to be purified. 

The Holy Spirit cannot be at home in a heart that does not forgive. 

Lack of forgiveness leads to hatred; which is the opposite of love. 

Forgive and you will truly learn how to love, love mercifully and 

you will imitate the goodness of my loving heart. 

    Joseph of Jesus and Mary 

What right do we have to limit the amount and degree of forgiveness we 

show to others when we are so desperately in need of it ourselves? In 

not wanting someone who hurt us to downplay or forget the gravity of 

their wrong, we cling to anger, resentment, and wrath as a way of 

maintaining control. It is a way to acknowledge and express our deep 

hurt. We fail to realize that in doing so we hold ourselves hostage to 

these destructive feelings and actually become mired in the bondage of 

sin. All we gain is further alienation from ourselves, others, and espe-

cially God. We are no longer free but tethered to all of this unresolved 

negativity. Don’t we really want to let it go? The fact is that we need to. 

A good self-reflective posture will quickly show us that when the shoe is 

on the other foot and we are the ones in need of forgiveness, we desire 

it above anything else. This is especially true with our relationship with 

God. It is hypocritical to want one thing for ourselves and something 

else for another. Yet, many act in precisely this way. 

Perhaps we think that in offering forgiveness, even for the most grievous 

of wrongs, somehow excuses the person of their wrong and makes it 

almost acceptable. This is what makes revenge, retaliation, and punish-

ment so attractive. We see forgiveness as being an eraser that easily 

wipes away the offense without consequence. Or, we may believe that 

in offering forgiveness I must somehow forget the wrong and open 

myself as a victim of even greater possible hurts in the future. In fact, 

forgiving my sister or brother of their wrongful actions or attitudes in-

volves none of this. It does not erase anything or position me vulnerably 

as a doormat to be walked on.  

Forgiveness is an act of freedom that restores honest dialogue, shares 

true, and heartfelt feelings and acknowledges the consequences of an 

action. It admits that the wrong has caused a hurt that must be healed 

and squarely positions responsibility on the offender. The act of for-

giveness recognizes our sinfulness and brokenness. It also admits that 

the most saintly among us is capable of doing very grave and deep 

harm to another person. It sees that we all can be victims of our pas-

sions and works in progress that deserve unlimited chances to get it 

right. With forgiveness, I release myself from the bonds of negativity and 

pursue a path of restoration, wholeness, and healing. I do not forget the 

wrong nor do I dismiss it. Sometimes, we have to stay far away from the 

one who hurt us. But we can still heal internally and be free. 

For the one who wants to be forgiven and the one who needs offer 

forgiveness, the journey can be an adventure in learning what brought 

us to this place and what is needed to move forward. This is exactly how 

God treats us. Why would we not want to do the same for others? 

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

This weekend we will have a Holy Land Collection" . This Pontifi-
cal 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 communities. 

————————------- 
HELP  NEEDED   

A local elderly parishioner needs a companion during the day. He 
needs help when he walks.  
Weekdays, hours flexible but close to 9:00 to 12:00.  
Close to St. Margaret Church. Please call 206.282.3291 



MIŁOŚĆ I PRZEBACZENIE  
W Mądrości Syracha słyszymy wezwanie: „Pamiętaj o rzeczach ostatecz-

nych i przestań nienawidzić – o rozkładzie ciała, o śmierci, i trzymaj się 

przykazań!”. Tę naukę doskonale zrozumiała Marianna, matka bł. ks. Jerze-

go Popiełuszki, zamordowanego przez Służbę Bezpieczeństwa w paździer-

niku 1984 roku. Jak wyznała: „Przebaczyłam mordercom swojego syna. Teraz się za nich 

modlę. To morderstwo zostawiło we mnie wielką bolesną ranę, ale nie trzeba jej rozdrapy-

wać. Niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, gdyby mordercy mojego 

syna się nawrócili”. 

Słowo Boże zachęca nas do patrzenia na rzeczywistość, w której żyjemy, w perspektywie 

życia wiecznego. We fragmencie dzisiejszej ewangelii słyszeliśmy o tym, że „Piotr podszedł 

do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem 

mnie? Czy aż siedem razy?»”. Jezus wyjaśnia, że darowanie winy bliźniemu otwiera nas 

większą miłość, daje nam dostęp do Bożego przebaczenia. Natomiast naśladowanie nielito-

ściwego dłużnika powoduje, że nasze chrześcijaństwo pozostaje tylko niewiele znaczącą 

deklaracją z przeszłości. 

Wielu, którzy przebaczyli bliźnim ich poważne przewinienia, wyznaje: „bez wiary byłoby 

trudno”. Warto w tym momencie postawić sobie pytanie: na czym polega chrześcijańskie 

przebaczenie, które jest naszym obowiązkiem? Bez przebaczenie życie w rodzinie, są-

siedztwie czy społeczeństwie byłoby nie do zniesienia. Wzorem jest dla nas Ojciec niebie-

ski, którego naśladowcami mają stawać się uczniowie Boskiego Mistrza. Wielkość Bożego 

przebaczenia doskonale ukazuje przypowieść o nielitościwym dłużniku. Widzimy w niej 

wszechmoc i majestat, który objawia wielkość Bożego miłosierdzia. Możemy również zau-

ważyć, iż zapomniał o tym sługa z przypowieści: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten 

dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim 

współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. Za to zaniedbanie spotkał owego sługę strasz-

ny sąd. Podobny los czeka każdego z nas, jeśli nie przebaczymy z serca tym, którzy wobec 

nas zawinili. 

Być chrześcijaninem to kochać. A miłości nie ma bez przebaczenia. Przypomina nam o tym 

Kościół w uczynku miłosierdzia „urazy chętnie darować”. Urazy powstają w wyniku cierpie-

nia zadanego człowiekowi. Bóg pierwszy daje nam przykład, co robić z tego rodzaju bólem, 

urazami – On je daruje. Przypomina tym samym, że darowanie urazów jest powrotem do 

dobra. Natomiast „zatwardziałość serca” nie dopuszcza zmiany, rozwoju czy postępu. I jest 

formą odmowy nawrócenia. 

Św. Jan Paweł II w encyklice o Bożym miłosierdziu stwierdza: „Przebaczenie świadczy o 

tym, że w świecie jest obecna miłość potężniejsza niż grzech” (nr 14). Przebaczenie 

„siedemdziesiąty siódmy raz” stanowi styl życia chrześcijańskiego. Miłość przebaczającą 

mamy okazywać zawsze. Stąd warto, aby powstrzymywać się od zemsty (odwetu), modlić 

się za kogoś, kto wobec nas zawinił i być gotowym do pomocy, kiedy ktoś rzeczywiście 

tego potrzebuje. Chodzi więc nie tylko o przebaczenie „z serca”, ale również o życzenie 

dobra temu, komu przebaczyliśmy. (ks. Leszek Smoliński) 

————————------- 

MIEJSCE I ROLA MAŁŻONKÓW WE WSPÓLNOCIE RODZINNEJ,  

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

 
Bóg jest źródłem życia człowieka i jego celem. Człowiek jest zależny od 

Boga i jest wpisany w całą rzeczywistość zbawczą, przypominał Prymas małżonkom zgro-

madzonym na szczycie Jasnej Góry, w dniu 26 sierpnia 1958 roku. W czasie wygłoszonego 

przez siebie kazania wezwał do zjednoczenia męża i żony w łasce uświęcającej. „Łaska 

Boża musi wejść w każdy przejaw życia i pracy ludzkiej, czy to będzie praca na roli, czy w 

fabryce, w warsztacie, gdziekolwiek. /.../ Gdy poddamy całe nasze życie doczesne i zawo-

dowe ożywczemu deszczowi łaski uświęcającej, to choć pot będzie nadal spływał z na-

szych uznojonych czół i twarzy, praca stanie się lżejsza i łatwiejsza.” 

Obowiązkiem i wielkim zadaniem rodziców przychodzącego na świat człowieka jest wycho-

wanie go do jedności z Bogiem. Nauczał: “Między Wami, Małżonki i Mężowie, stoi Bóg. /.../ 

To Bóg ma w swoim łonie miliardy istnień ludzkich, które powołuje do życia i w swoim 

czasie posyła na ziemię. /.../ On dobiera dwoje i usposabia ich należycie przez miłość i 

łączność ze sobą, aby przyjęli życie z Niego wzięte, wydali je na świat, wypielęgnowali, 

wychowali i wskazali właściwą drogę do Boga”. Człowiek bowiem jednoczy się z Bogiem 

przez Jezusa Chrystusa, „bramę” życia wiecznego, bez którego nie można zrozumieć istoty 

człowieczeństwa. 

Doprowadzenie dzieci do Chrztu świętego, ich religijne wychowanie jest najbardziej odpo-

wiedzialnym zadaniem, jakie stoi przed obydwojgiem rodziców. “Niech rodzina chrześcijań-

ska ma obyczaje katolickie: niech zaczyna dzień od modlitwy, a zwłaszcza pamięta o 

wspólnej modlitwie wieczornej, kiedy łatwiej jest wszystkim zebrać się razem. Niech mąż, 

żona i dzieci klękają do wspólnej rodzinnej modlitwy. Pamiętajcie, że w dniu waszego ślubu 

otrzymaliście od Kościoła Bożego posłannictwo do nauczania prawd wiary waszych dzieci”. 

To rodzice, zdaniem biskupa Wyszyńskiego dają dzieciom przykład wiary, “by przez całe 

życie promieniowały miłością przez błogosławione dobre uczynki, które mają chwalić Ojca”. 

Modląc się o wiarę dla nich, pouczają o niej i pomagają im w tym, by w niej wzrastały. 

Biorąc udział we Mszy świętej, uczą swoje dzieci właściwej postawy, przygotowując je na 

przyszłość do dojrzałego przyjmowania sakramentu Pojednania i Eucharystii. 

Głównym owocem Eucharystii jest pogłębienie łączności z Chrystusem, który żyje i działa w 

Kościele. Mając to na uwadze prymas Wyszyński wielokrotnie stwierdzał, że jest 

Ona fundamentem wspólnotowego życia rodziny. Z Eucharystii małżonkowie czerpią po-

moc i siły do wypełnienia niełatwych zadań płynących z ich powołania. Jej główna rola 

polega na dokonaniu właściwiej „przemiany” w człowieku, przez podkreślenie znaczenia 

„miłości”, jako źródła ich owocnego działania w społeczeństwie. Jej brak jest właściwie 

główną przyczyną wszystkich trudności, o jakie potykają się ludzie żyjący we wspólnocie 

rodzinnej. 

Eucharystia chroni przed zasklepieniem się w egoizmie małżeńskim i rodzinnym, przed 

zapatrzeniem się tylko w swoje sprawy. Skłania do szerszego spojrzenia na innych ludzi, 

na inne rodziny i inspiruje do zajęcia się ich sprawami; poza tym wychowuje do zgody i 

przyjaźni. Umożliwia ona istniejącej wspólnocie rodzinnej łączność z innymi tego rodzaju 

wspólnotami, działającymi w ramach parafii. Przypominał: „To, co jest zespolone w człowie-

ku, duch i ciało, musi mieć swoje odbicie w dalszych planach: rodzina, naród, państwo, 

życie społeczne, zawodowe, kulturalne – ostateczne rzeczy człowieka, żyjącego w wielkiej 

rodzinie międzynarodowej”. 

W opinii kardynała Wyszyńskiego między małżeństwem a Eucharystią zachodzi ścisły 

związek, oparty jakby na sprzężeniu zwrotnym, tzn. nie tylko wspólnota eucharystyczna ma 

być przedłużeniem terenu ogniska rodzinnego, ale i jedność zapoczątkowana przy rodzin-

nym stole ma budzić tęsknotę za częstym spotykaniem się z żywym Jezusem w komunii 

świętej. To właśnie Eucharystia będąca sercem rodziny chrześcijańskiej inspiruje małżon-

ków do lepszego poznania sensu ich osobowych więzów. Jest Ona również pomocą w 

zrozumieniu, jak te dwa sakramenty, każdy na swój sposób, są sakramentami miłości 

małżeńskiej całkowitej i wzajemnej, mającej na celu świętą i głęboką komunię życia.  

Zanurzenie się w tej tajemnicy, zdaniem Prymasa pozwala doświadczyć ogromnego cięża-

ru gatunkowego oddziaływania Liturgii Eucharystycznej na rodzinę, którą dynamizuje przez 

łaskę i miłość owocującą w każdym ich członku. Siła Miłości Bożej rodzi głębokie i stałe 

dążenie w jej przeżywaniu u szczytu, na którym znajduje się sam Jezus. W miarę jak w 

małżeństwie i w jego ustawicznym dążeniu do jedności każdy doświadcza relacji osobowej, 

która go jednoczy z Chrystusem, tak we współmałżonku, wzmaga się osobowe pragnienie 

a zarazem dążenie sakramentalne, mające doprowadzić do bezpośredniej z Chrystusem 

jedności, poprzez doskonałe w Nim zjednoczenie. 

Konkludując. Owocem ścisłego związku małżeństwa z Eucharystią jest respektowanie 

„równości”, które według zaleceń biskupa Wyszyńskiego powinno dokonywać się 

w eucharystycznej szkole miłości. Owo wzajemne oddziaływanie na siebie w duchu przeży-

wanego osobowo spotkania z żyjącym Bogiem w komunii świętej, ma przygotować człowie-

ka do służby społeczeństwu. W wypełnianiu tego zadania bardzo pomocne jest głębokie 

zaangażowanie religijne całej wspólnoty rodzinnej, które powinno być w pełni świadome, 

czynione z odpowiedzialnością, z myślą o osiągnięciu pełni życia chrześcijańskiego. 

Ks. Mariusz Roszewski  

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

Dzisiaj przeprowadzimy specjalną „Holy Land Collection”, gorąco prosimy o przekazanie 
dodatkowych ofiar na wsparcie utrzymania świętych miejsc a także wsparcie duszpaster-
stwa, 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.  

13 września, 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


