
 

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 

26th Sunday of Ordinary Time 

XXVI Niedziela Zwykła 

September 27th, 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,  09.26.20                                  

10:00 AM  - O Boże błogosławieństwo i po-

trzebne łaski dla Dominiki 

5:00 PM - For God’s blessing and good 

health for Loretta Williams 

SUNDAY, 09.27.20   

8:00AM   - For God’s blessing for Loretta Williams 

9:45AM - 

12:00PM - 

7:00PM - ________________________ 

TUESDAY, 09.29.20 

8:00 AM  + Michael Cruise 
 

WEDNESDAY, 09.30.20 

7:30 PM - ________________________ 

THURSDAY, 10.01.20 

8:00AM      +Tekla 

FRIDAY, 10.02.20                                           

7:30 PM 

SATURDAY,  10.03.20                                  

10:00 AM  - W intencji członków Żywego 

Różańca oraz ich rodzin  

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 10.04.20   

8:00AM    - ________________________ 

9:45AM - For God’s blessing for Joseph Lazzari 

12:00PM - ________________________ 

7:00PM - ________________________ 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 27 

Sunday:  Ez 18:25-28 / Phil 2:1-11 or 2:1-5 
   Mt 21:28-32  
Monday:  Jb 1:6-22 
   Lk 9:46-50 
Tuesday:  Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12 
   Jn 1:47-51 
Wednesday: Jb 9:1-12, 14-16  
   Lk 9:57-62 
Thursday:  Jb 19:21-27  
   Lk 10:1-12 
Friday:  Jb 38:1, 12-21; 40:3-5 
   Mt 18:1-5, 10 
Saturday:  Jb 42:1-3, 5-6, 12-17 
   Lk 10:17-24 
Next Sunday: Is 5:1-7 / Phil 4:6-9 
   Mt 21:33-43 

  

 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. 

  

THE OBEDIENT SON 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

There will be more joy in heaven over 

one sinner who repents than over ninety-nine 

righteous persons who need no repentance. I 

call everyone to follow the commandments, to 

repent, and to become a witness of my word. 

All human beings have to struggle against the 

powers of sin. Sin works as a dark invisible 

cloud that menaces the purity of every soul and 

if nothing is done, it destroys and causes eternal 

death. 

The commandments have brought back many 

souls from eternal damnation, they have inspired 

repentance and change, they have kept spiritual 

order throughout the ages. 

Some people cover themselves with their false 

religiosity pretending to be clean on the outside, 

while their interior is full of darkness and death. I 

am offended by hypocrisy because I read the 

heart of every person. 

In the spiritual life, you do not need to be seen 

by others doing your spiritual works; you do not 

need to impress any one except God, since the 

Eternal One is the only one who can give eternal 

rewards to you. Therefore work silently doing 

your good works, admit your sinfulness and 

present yourself humbly before me every day, 

do not count your spiritual riches, empty your-

self and bring your offering to me. 

My immediate reward to you will be my peace, 

which is not like the peace you receive from 

men; it is that joy that only comes from me. 

I am the God of sinners. How fortunate you are 

when you admit to be a sinner and repent, how 

fortunate you are to come to me in your needs. I 

receive you with great joy because you are mine, 

you have cost me so much, I have died for your 

sins and I am glorified when you accept me as 

your Savior and Lord.  

 
 

 

What prompts you to make the deci-

sions you make? When confronted 

with a decision, whether one that is 

more trivial and mundane or one that 

is more significant and profound, we rely on guidance. 

That guidance can be the result of impulse and passion or 

the fruit of the interior voice of conscience. Decisions 

made on impulse and passion can be misguided and 

erroneous. Decisions based on conscience, or the moral 

voice within, will reflect the depth and maturity of our soul 

work. A more contemplative soul will make more contem-

plative decisions. A less developed conscience will make 

decisions based on the individual’s level of development. 

Conversion and a change of heart are at the core of Je-

sus’ message precisely because of this reality. We are 

works in progress. For the person on fire with the Holy 

Spirit and centered on God, life reflects an ever-deepening 

awareness and heightened sense of God’s presence and 

a greater willingness to do God’s will. What is happening 

internally is validated by what is witnessed externally. The 

hypocrite is the one who says yes when they really mean 

no. From the start, they had no desire to do the virtuous 

act but wanted to outwardly appear as if they did. 

Where are you on the road of integrity? Honesty is all that 

is required. God is good with that. It is okay to struggle 

with our decisions and wrestle with ourselves. Conscienc-

es on the path to maturity and greater depth are not al-

ways going to know what action is immediately best. We 

may, at first, say no to what we know is right and, after 

prayerful reflection and thought, come around to doing it. 

Conversion happens when our no changes to yes, regard-

less of how sinful or out of sync we may be at the time. 

God is anxious to welcome us to Himself. But we cannot 

embrace Him unless we want to. Learning to orient our gift 

of free will to what is of divine origin, right, and best is a 

discipline we must always tweak and perfect.  

 ————————------- 
 First Friday of the Month 

Our Pastor will visit homebound and sick parishioners: 
  Wednesday – Friday since10:30 AM  
Adoration of the Blessed Sacrament 8:00PM-11:00PM.  
During adoration there will be an opportunity for sacrament of 
reconciliation 

————————------- 
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 



BEZ „ŚWIATŁO-CIENIA”   
 Jedną z największych tajemnic człowieka jest dar wolności. 
Jest on rzeczywistością Bożą i ludzką. Stworzeni przez Boga 
na „Jego obraz i podobieństwo” (Rdz 1,26), stajemy codziennie 
wobec wyboru życia z Bogiem albo złudnym przekonaniem, 
„jakby On nie istniał”. Każdy z nas ma swój czas rozpoznawa-
nia prawdy, aby później mógł udzielić własnej odpowiedzi 

wyrażonej w czynach. Właściwa postawa jest możliwa dopiero wówczas, kiedy 
szukający prawdy i celu swojego życia człowiek spotka się z Chrystusem. On bo-
wiem – mówiąc słowami św. Pawła Apostoła – „istniejąc w postaci Bożej, nie sko-
rzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi”. 

W tajemnicy wolnej, niczym nie zdeterminowanej miłości Syn Boży sam stał się 

człowiekiem. Uznając tę prawdę, człowiek zaczyna lepiej rozumieć tajemnicę łaski 

Bożej wzywającą człowieka do współpracy, a równocześnie odkrywa Chrystusowe 

światło wyprowadzające go z błędnych dróg „niewłaściwego współzawodnictwa i 

szukania próżnej chwały”. Poznając prawdę o sobie w obliczu Ukrzyżowanego i 

zmartwychwstałego Chrystusa, każdy człowiek ma szansę wyznania wraz z całym 

stworzeniem, „że Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca”. 

To w Nim i przez Niego każdy z nas otrzymał szansę odwrócenia się od błędnej 

drogi, abyśmy mogli stać się wobec siebie jeszcze bardziej wymagający, kiedy 

„tak” będzie oznaczało „tak”, a „nie” będzie znaczyło „nie”. Codzienna rzeczywi-

stość ukazuje nam prawdę, że stanąć po stronie Chrystusa oznacza wybór trud-

niejszej drogi życia, drogi akceptacji własnego krzyża i sprzeciwu wobec progra-

mów, których dewizą jest hasło: „Wolność ponad wszystko!”. 

Dar ludzkiej wolności sprawdza się na wielu płaszczyznach, ale szczególnie dzisiaj 

– choć nie tylko w polskiej rzeczywistości – „zadany” jest międzyludzkiej miłości i 

odpowiedzialności za poczęte życie. Święty Augustyn zapisał kiedyś takie słowa: 

„Miłość jest wielka przez swoją nieskończoność”. Dotykamy tej tajemnicy w Osobie 

i dziele Jezusa Chrystusa, dziś za pośrednictwem Jego Kościoła. 

To Kościół uczy nas dzisiaj coraz głębszej i dojrzalszej wiary w jego obecność i 

Jego nieskończoną miłość. Doświadczamy tego na co dzień, że człowiek podejmu-

je trud przekraczania siebie i wymagania od siebie, gdy zobaczy i uwierzy, że jest 

kochany... Rozważmy na nowo słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane 

na symbolicznym skrawku polskiej ziemi, na Westerplatte: „Ta moc, która płynie od 

Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, 

by postępowaniem Waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień 

za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest 

moim powołaniem, co jest moim zadaniem. Powiedziałem przed czterema laty na 

Jasnej Górze: ‘Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymaga-

li’. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia, musicie od siebie wymagać. To 

znaczy właśnie ‘więcej być’” (12 VI 1987). 

Zastanówmy się: jak daleko odeszliśmy od prawdy tego ojcowskiego „napomnienia 

w Chrystusie”? Jak daleko i głęboko zatraciliśmy wiarę „w moc przekonującej Miło-

ści” i moc „udziału Ducha”, skoro „zręcznym kamuflażem” czy „reprezentatywną 

większością parlamentarną” wybrano „za nas” i „dla nas” poszerzony program 

cywilizacji śmierci!? Wolność w człowieku będzie zawsze niebezpiecznym darem, 

przez który będzie on miał szansę współpracy z Bogiem i współtworzenia siebie na 

„Jego podobieństwo” lub który może go doprowadzić do samozniszczenia. Każdy z 

nas wybierać „musi”, oby – jak uczy C.K. Norwid – „bez światłocienia”… (Bp. Wa-

cław Depo) 

———————-------———————-------———————-------———————------- 

PATRONOWIE TYGODNIA 

29 IV Dzień Świętych Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała 

30 IV Dzień Świętych Aniołów Stróżów  

Jak wygląda anioł? Każde dziecko wie, bo od małego napatrzyło się 

na obrazek nad łóżeczkiem: łąka na skraju przepaści, mostek dwoje 

dzieci i On, Anioł Stróż – ów opiekun o pięknej twarzy. No i te wspaniałe skrzydła... 

Archaniołowi możemy dodać miecz bądź lilię i gotowe. Ten wizerunek też znamy. 

A ja otwieram Biblię i czytam: "Oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod drzewem 

terebintu w Ofra... Gedeon młócił na klepisku zboże... I ukazał mu się Anioł Pa-

na..." (Sdz 6,11nn). Ani słowa jak wyglądał. W każdym razie Gedeon rozmawia z 

nim, jak z człowiekiem. Dopiero, gdy laska Anioła (a więc miał laskę) wznieciła 

niezwykły ogień, Gedeon zrozumiał, że to był Anioł. Jest to opowieść z czasów 

odległych – kilkanaście wieków przed Chrystusem. Narodziny Jezusa poprzedziło 

zjawienie się anioła. Ewangelista Łukasz tak o tym pisze: "Zachariaszowi ukazał 

się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten 

widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego..." (Łk 1,11nn). 

Było więc anioła widać w realnym, konkretnym miejscu. I znowu rozmowa. Ale jak 

wyglądał? Ani słowa. I skąd pewność, że to anioł? Niepewność Zachariasza doty-

czyła treści anielskiego posłannictwa, nie jego realności. I jeszcze coś – anioł mówi 

o sobie "Ja jestem Gabriel..." Ważne to spostrzeżenie, bo wskazuje na osobową 

identyczność owej niezwykłej istoty. A na koniec realność niemoty Zachariasza! 

Sześć miesięcy później anioł nazwany tym samym imieniem zjawia się u Maryi. 

Tym razem zaskakuje brak widoku anioła. Nawet zwrot mówiący, że "Anioł wszedł 

do Niej" jest odmaterializowany. Nie wiemy, czy wszedł do domu, do pokoju, do 

jakiegoś miejsca, czy też duchowe wnętrze Maryi zostało wypełnione jego obecno-

ścią? Jest rozmowa. Jest reakcja Maryi: "Ona zmieszała się na te słowa..." I to 

wszystko (Łk 1,26nn). 

Kim są aniołowie? Bo odwieczna tradycja religijna, powszechne przeczucie poko-

leń podpowiada, że istnieją owe istoty tak inne, a zarazem jakoś bliskie człowieko-

wi. Bliskie – a przecież niewyobrażalne. Św. papież Grzegorz Wielki (zm. 604) 

pisze: "Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy 

święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je 

aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić". Przybywają 

skądś, dokądś... Do naszego, materialnego, w czasie i przestrzeni zamkniętego 

świata. Przybywają ze świata nieskrępowanego przestrzenią, czasem, ani materią. 

Nie potrafimy sobie wyobrazić czegoś, co jest tak inne niż nasze doświadczenia. 

Ale doświadczamy też w jakiś niepojęty sposób bliskości tego innego świata. Co 

nas z nim łączy? To, co w człowieku duchowe: rozum, wola, uczucia. Wysłannicy 

tego świata są więc bez wątpienia istotami wolnymi, inteligentnymi, zdolnymi rea-

gować na to, co spotykają. I są to istoty dobre – nie tylko dobrem ich własnych 

poczynań, lecz bez reszty wypełnione Dobrem płynącym z Boga. Nie jesteśmy w 

stanie pojąć ani głębi tego dobra, ani tego "oddechu" wolności, jaki ono w sobie 

niesie, bo zewnętrznie jesteśmy osaczeni, a wewnętrznie skażeni złem. Dlatego 

tak bardzo potrzebujemy bliskości istot dobrych. Może więc... Może więc wymyślili-

śmy je sobie? Może nie tylko wspaniałe anielskie skrzydła są tworem naszej fanta-

zji, ale sami aniołowie zrodzili się w naszych sercach i umysłach? Rozumiem tę 

intelektualną ostrożność. Ale czy w ten sam sposób nie można zaprzeczyć istnie-

nia Boga i w ogóle całego świata niematerialnego? Stajemy zatem wobec podsta-

wowego problemu wiary – a jest ona zarówno "widzeniem niewidzialnego" (Hbr 

11,1nn), jak i zdolnością posługiwania się rozumem, a wreszcie także umiejętno-

ścią ryzykowania. Ryzyko oparte o przemyślenia, argumenty, wielowiekową trady-

cję, o niepojętą siłę obserwowaną i przeżywaną przeze mnie osobiście i tylu ludzi 

wokół mnie? Przecież to żadne ryzyko. Wybrałem wiarę. Także w istnienie świata 

dobrych, mądrych, pięknych istot duchowych. A wspaniałe skrzydła i dzieci nad 

przepaścią? Czyż nie są po prostu przypowieścią o pięknie, dobroci i bliskości obu 

światów: materialnego i duchowego? (ks. Tomasz Horak) 

———————------- 

 
* Odwiedziny chorych środa– czwartek - piątek od 10:30AM  

* 7:30PM Msza Św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Na zakończenie Mszy św. nabożeństwo oraz adoracja Najświętszego Sakramen-

tu do 11:00PM. Podczas adoracji okazja do spowiedzi świętej. 

———————------- 

10:00AM - Msza Święta w intencji członków Żywego Różańca 
  - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP 

———————------- 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
Środa / Sobota - na zakończenie Mszy świętej 

Piątek - 7:00PM -  podczas adoracji Najświętszego Sakramentu   

  . 
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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
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     SERVICE     SERVICE

(206) 824-3024 

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 

kdickens@4LPi.com

or (800) 950-9952 x5809


