
 

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 

25th Sunday of Ordinary Time 

XXV Niedziela Zwykła 

September 20th, 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,  09.19.20                                  

10:00 AM  + Stefan Mróz 

5:00 PM - For Parishioners 
 

SUNDAY, 09.20.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - W intencji Józefa 

12:00PM - Dziękczynno-błagalna w 

intencji Janiny Sugier 

7:00PM - ________________________ 

TUESDAY, 09.22.20 

8:00 AM  - For all souls in purgatory 
 

WEDNESDAY, 09.23.20 

7:30 PM - ________________________ 

THURSDAY, 09.24.20 

8:00AM      +Victoria Majcher 

FRIDAY, 09.25.20                                           

7:30 PM - O Boże błogosławieństwo oraz 

potrzebne łaski dla Daniela 

SATURDAY,  09.26.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 09.27.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM - W intencji Józefa 

12:00PM - 

7:00PM - ________________________ 

————————------- 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 20 

Sunday:   Is 55:6-9 

   Phil 1:20c-24, 27a 

   Mt 20:1-16a 

Monday:  Eph 4:1-7, 11-13 / Mt 9:9-13 

Tuesday:  Prv 21:1-6, 10-13 / Lk 8:19-21 

Wednesday: Prv 30:5-9 / Lk 9:1-6 

Thursday: Eccl 1:2-11/ Lk 9:7-9 

Friday:  Eccl 3:1-11 / Lk 9:18-22 

Saturday:  Eccl 11:9—12:8 / Lk 9:43b-45 

Next Sunday: Ez 18:25-28 

   Phil 2:1-11 

   Mt 21:28-32 

  

 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 20th 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. 

  

WHY BE ENVIOUS BECAUSE I AM GENEROUS? 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

 In the parable of the laborers for the vineyard 

and also in the parable of the prodigal son, I want to stress 

the great Divine Mercy, so that you take it as the model for 

your generosity and mercy. 

It is so easy to receive and indeed you receive so much 

daily, in fact you have been receiving daily all of your life. 

But when it comes to give, everyone becomes mean and 

possessive, then generosity is given with restrain. This is 

not what I teach, since I teach by my actions. I am the giver 

of all gifts. 

I have said “give and you shall be given, be merciful and 

mercy will be shown to you“; so whatever you do for the 

least of my brothers will receive a reward. I assure you, you 

will always be rewarded for your generosity. 

Whatever work you do in my kingdom will be repaid ac-

cording to my mercy, not according to your measure. I 

forgave the thief on the cross who accepted me as his 

savior and who asked me to remember him when I entered 

my kingdom. He received the great gift that many virtuous 

men seek so eagerly and at such a cost with a simple act of 

faith and humility. 

You should rejoice and be glad because of my great mercy. 

I died on the cross to forgive everyone who comes to me 

with sincerity, asking pardon for their sins and with a desire 

to amend their lives. 

I don’t discriminate sinners, on the contrary, I have died for 

them and I would die again if it were necessary to bring 

them to me. I am the savior of the world, my job is to for-

give and to save, I want everyone to benefit from my mer-

cy, I want everyone to be saved. 

The only condition for my salvation is humble repentance. I 

am willing to save even those to whom the world con-

demns; I am the God of the outcast, the rejected, the poor, 

and the sinful who are desperately in need of conversion. 

For this reason I call everyone to be generous as I am 

generous, to help others as I help everyone. Share with 

others as much as you can, pray for sinners so that they 

also obtain the rewards that you yourself expect, do not 

discriminate, do not underestimate anyone. 

At the last moment there will be great confusion, because 

some who expected to be first will be last and the last will 

be the first. 

In the meantime work diligently for the kingdom of heaven. 

Be good without measure, when you have to do something 

for someone remember that you are doing it for me, when 

you see someone in need do not hesitate to help. Now you 

know that whatever you do for others you will be doing it 

for me. So, love one another as I have loved you. 

    Joseph of Jesus and Mary 

 If I work for five hours, I expect to get paid for five hours. If 
I work for two, I expect to get paid for two. What if we 
worked for a company that paid everyone the same amount 
regardless of how long they worked? How would we feel 
going home with the same pay for working eight hours as 
my co-worker did for working only two hours? Secular 
wisdom would have a huge problem with this and a visit to 
the Labor Board would quickly pursue. But this is God’s 
wisdom and God’s ways. 

We sometimes think that if we pray more, better, or more 
fervently and go over and above with the practice of our 
faith, God will somehow reward us and present us with 
some kind of merit badge. We are so wrong. Spiritual prac-
tices have only one true purpose: to deepen our love for 
God. In deepening our love for God, we also increase our 
ability to see God’s presence around us, living life more 
purposefully and contemplatively. What if God chooses to 
treat someone who has come on the scene of faith later in 
life the same as someone who has devoted their whole 
lives to it? Does it really matter? If we have the merit badge 
notion of faith, we can find ourselves feeling a little arrogant 
and even jealous of folks who have not followed the same 
path that we have. We can even see ourselves as the privi-
leged few who have a corner on the faith and fully possess 
it. 

That thinking doesn’t square with God. God is all about 
mercy in abundance and is ready to take anyone to himself 
regardless of when they come. He is only happy that they 
have come home and delights in their return. After all, if 
you really and truly love someone, does it matter what they 
will give you in return or what you receive as a benefit? If 
relationships were assessed based upon productivity, they 
would lack authentic love. We invest too much self interest 
in our prayer and neglect to see it as an opportunity to 
pursue our Lover and deepen the intimate bond we have 
with God. 

When we breathe our last, all that is of consequence is 
union with God. If my love for God is real, I am going to 
want to live the Gospel, abide by the commandments, prac-
tice my faith, forgive and love my neighbor, and care for the 
environment, regardless of how much time it takes or bene-
fits me. We want God to think and behave as we do, and in 
doing so, we set ourselves up for disappointment. God has 
a totally different agenda and that’s okay. 

————————------- 
 Working for the Margins  

Please be generous in this weekend second collection for the Catholic 
Campaign for Human Development. In the United States, one in six people 
lives in poverty. With this collection you support programs that address the 
causes of poverty and provide a sustainable future for those who are 
struggling across the country. In addition, 25 percent of funds collected 

remains in our diocese to fund local anti-poverty projects.  

————————------- 
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 



ZAZDROŚNICY   
We fragmencie Ewangelii Łukasza, przeznaczonym 

na dzisiejszą niedzielę, Jezus Chrystus ostrzega 

nas przed dobrze znanym grzechem zazdrości. 

Jeden z właścicieli winnicy aż pięciokrotnie wycho-

dzi na rynek, aby nająć robotników do pracy przy 

winobraniu. Chociaż robotnicy ci przystąpili do pracy w różnym 

czasie, to wieczorem, przy wypłacie wynagrodzenia, otrzymali tyle 

samo jak ci, którzy pracowali od rana. Spróbujmy wyobrazić sobie 

radosne twarze ze szczęścia jednych, a smutne od zazdrości twa-

rze drugich. Chodziło tu o zbytnią hojność pana wobec tych, którzy 

później przystąpili do pracy w winnicy. 

Czym zatem jest zazdrość? Z jednej strony jest to smutek z powo-

dzenia bliźniego, a zarazem radość z jego nieszczęścia. Ktoś kupił 

taniej mieszkanie, inny otrzymał lepszą posadę – komuś udało się 

wygrać konkurs. A ktoś stojący z boku, taki na pozór niezaintere-

sowany, na to nie może patrzeć, bo go bolą oczy i kłuje serce. 

Takie obrazki z życia dzieją się każdego dnia, wystarczy tylko tro-

chę rozejrzeć się wokół siebie, by dostrzec złość, wrogość, niena-

wiść. W kategoriach moralnych jest to jeden z grzechów głównych, 

ponieważ rodzi inne grzechy. Ale czy ktoś jeszcze o tym pamięta? 

Czy to, że ktoś się dorobił, komuś się powiodło to coś złego? Dla 

zazdrośnika – jak najbardziej. I nie do zrozumienia. Zazdrośnik 

pragnie bowiem zła dla innych, a dla siebie pożąda cudzego do-

bra. Podłożem zazdrości jest stawianie siebie w centrum, niezdol-

ność pragnienia dobra dla innych, niezdolność miłowania. Za-

zdrość polega więc na pragnieniu wciąż więcej i nieosiąganiu ni-

gdy zadowolenia. 

Współczesnych ludzi bardzo pobudza zazdrość i zachęca do niej, 

przedstawiając chore ambicje jako zdrowe współzawodnictwo. Jak 

więc odróżnić zdrowe ambicje, pozytywną motywację, pracowi-

tość, od zazdrości? To chyba nie będzie trudne, jeśli dobrze zna-

my siebie. Jeśli realizujemy swoje pomysły, plany, marzenia, jeśli 

nasze działania są zgodne z naszym systemem wartości – nie 

grozi nam chora zazdrość. Po prostu szkoda nam będzie sił i cza-

su. Ale jeśli nagle zorientujemy się, że motywem naszych działań 

jest chęć dorównania komuś, pokonania go, zdobycia więcej – 

mimo że tak naprawdę wcale tego nie potrzebujemy, to już chora 

zazdrość. 

Chrześcijańska tradycja duchowa zaleca tym, którzy pragną poko-

nać zazdrość, kilka ciekawych rozwiązań. Ktoś może na przykład 

zdobyć się na bezinteresowny gest i sprawić komuś przyjemność. 

Inny – czytać Nowy Testament oraz pisma Ojców Kościoła i bio-

grafie świętych, by zakosztować, jak piękna jest bezinteresowna 

miłość. Dla wytrwałych pozostaje modlitwa za tych, których niena-

widzi i którym zazdrości, a także staranie o to, by budzić w sobie 

względem nich łagodność. Warto zrobić dziś sobie rachunek su-

mienia. A sięgając do treści Jezusowego nauczania zapytać: Czy 

nie smucę się, kiedy widzę moich najbliższych, kolegów, znajo-

mych bardziej uzdolnionych ode mnie, bogatszych, lepiej ubranych 

i bardziej wysportowanych? Czy pamiętam o tym, że Dobry Bóg 

także mnie nie poskąpił mi swoich talentów i darów, które mam 

ciągle rozwijać z pomocą Jego wspierającej łaski? 

(ks. Leszek Smoliński) 

 

PATRON TYGODNIA - 23 IX 

ŚW. OJCIEC PIO  

10 RAD JAKIE WARTO WPROWADZIĆ W NASZE ŻYCIE 

1. Zadbaj o to, by być cierpliwym 

"Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego ducha. Trze-

ba, abyście znienawidziły wasze wady, ale czyńcie to z umiarkowaną nie-

nawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. (...) Z braku cierpliwości, moje dobre 

córki, wasze niedoskonałości zamiast zanikać, rozrastają się coraz bar-

dziej, gdyż niepokój i zatroskanie o pozbycie się ich, powoduje ich umoc-

nienie". 

"Zachowaj dobrze wypisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz: w cierpliwo-

ści naszej posiądziemy naszą duszę".  

2. Nie skupiaj się na twoim grzechu 

"Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrze-

ba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga". 

3. Myśl o innych. Dbaj o to, by na ich twarzach pojawiał się uśmiech 

"Niech twoje pojawienie się gdziekolwiek będzie zawsze tak taktowne i 

delikatne, jakby było uśmiechem Boga". 

4. Skup się na tym, co myślisz o swoich celach i pragnieniach 

"Twój wysiłek i twa uwaga niech zawsze będą zwrócone na to, abyś miała 

właściwą intencję. Powinnaś ją mieć w pracy i w walce zawsze mężnej i 

wspaniałomyślnej z podstępami złego ducha". 

5. Pamiętaj, że Jezus towarzyszy Ci cały czas 

"Niech cię nie przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, 

który zawsze jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, 

abyś upadła i została pokonana" (Epist. III, s. 49). 

"Nie zdawaj się nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w 

samym Bogu". 

6. Nie zapominaj o Bożym miłosierdziu 

"Przerażająca jest sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również 

Jego miłosierdzie jest nieskończone". 

7. Nie trać nadziei, gdy jest Ci trudno 

"Nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które usta-

wicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi 

się na inną górę, która nazywa się Tabor" . 

8. Módl się, Pan Bóg zawsze Cię wysłucha 

"Módl się i ufaj! Nie denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest 

miłosierny i wysłucha twoją modlitwę" . 

9. I to modlitwa jest najlepszym sposobem na pocieszenie 

"Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modli-

twy". 

10. Na wszystko spoglądaj z miłością 

"Gardź pokusami, a utrapienia obejmuj z miłością. Nie, nie, moja córko, 

pozwól wiać wiatrowi i nie myśl, że szelest liści jest zgrzytem broni". 

———————------- 
Nowy Rok Katechetyczny 

Dzisiaj Mszą Św. o 9:45 rozpoczynamy nowy rok katechetyczny, po Mszy Św. w kościele odbędzie się 
spotkanie z rodzicami, podczas którego omówimy „formułę” katechezy niedzielnej w roku 2020/2021 

Katechezy odbywają się w każdą niedzielę od godz. 11:00AM.  
W tym roku  * kontynuujemy - II rok przygotowania do I Komunii Świętej 
                - przygotowanie do sakramentu bierzmowania 
                    *  rozpoczynamy dwuletni cykl katechez przygotowujących do Komunii Św. dla dzieci, 
które w 2022 r. ukończą 9 rok życia 
   * kontynuujemy katechezy w dotychczasowych grupach wiekowych 
W każdą niedzielę zapraszamy młodzież na cotygodniowe spotkania - rozmowy i wierze oraz 
wzrastaniu w wierze i miłości. 

———————------- 

 Working for the Margins  
 Dzisiaj przeprowadzimy doroczna kolekta, przeznaczoną na wsparcie działalności katolickich 
organizacji społecznych (The Catholic Campaign for Human Development/CCHD). Realizowane przez 
CCHD programy przychodzą z pomocą ponad 46 milionom ludzi żyjących w Stanach Zjednoczonych w 
skrajnym ubóstwie.  Organizowana przez CCHD pomoc obejmuje osoby niepełnosprawne, ubogie 
rodziny oraz społeczności lokalne żyjące. Niech nasze hojne wsparcie będzie osobistym włączeniem się 
w obronę godności żyjących w nędzy i skrajnym ubóstwie katolickich rodzin. 

20 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


