
 

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 

27th Sunday of Ordinary Time 

XXVII Niedziela Zwykła 

October 4th, 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,  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 - O Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski w rodzinie Kowalczyk 

TUESDAY, 10.06.20 

8:00 AM  - For all souls in purgatory 
 

WEDNESDAY, 10.07.20 

7:30 PM + Michał 

THURSDAY, 10.08.20 

8:00AM      - ________________________ 

FRIDAY, 10.09.20                                           

7:30 PM 

SATURDAY,  10.10.20                                  

10:00 AM  ++ Stanisława, Franciszek Wróbel 

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 10.11.20   

8:00AM    ++ John Nino Lazzari 

9:45AM - O opiekę Matki Bożej i potrzebne 

łaski  dla rodziny Doroty i Janusza Bochniarz 

12:00PM + Elżbieta Szancer 

7:00PM - ________________________ 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF OCTOBER 04 

Monday:  Gal 1:6-12 

   Lk 10:25-37 

Tuesday:  Gal 1:13-24 

   Lk 10:38-42 

Wednesday: Gal 2:1-2, 7-14 

   Lk 11:1-4 

Thursday: Gal 3:1-5 

   Lk 11:5-13 

Friday:  Gal 3:7-14 

   Lk 11:15-26 

Saturday:  Gal 3:22-29 

   Lk 11:27-28 

Next Sunday: Is 25:6-10a 

   Phil 4:12-14, 19-20 

   Mt 22:1-14 or 22:1-10 

  

 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  October 04 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. 

  

HE WILL LEAVE VINEYARD TO OTHER TENANTS 

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS  

To explain the kingdom of heaven I have 

spoken in different parables, this one 

speaks of investments and profits. 

There is no action without a reaction, just as there is 

no work without a reward. If men have the right to 

work and obtain their wages, to invest and receive 

their profits, is it not then appropriate for God to 

have the same rights and even higher? 

I am the Word of God that when planted as a seed in 

the heart of man is destined to produce fruit and 

bring glory to my heavenly kingdom. It is because of 

the action of the evil one, the lures of the world, the 

pleasures, the worries, the entertainment and all the 

dissipations of earthly life that my word is not given 

a chance. In fact it is despised, rejected and eventu-

ally destroyed in the same way that I was personally 

rejected and put to death on the cross. 

The Jewish people had waited for thousands of years 

for the coming of the Messiah, they were waiting for 

their liberator, but they were so caught up in their 

religious rituals that they were blind to my coming. I 

came humbly as one of them, I came to bring light to 

dissipate their darkness, but they rejected me and 

put me to death. They failed to produce the fruits 

that my word was supposed to receive from them; 

they failed me! They were the chosen ones, but they 

proved to be unworthy of my gifts, therefore my 

kingdom has been given now to those who listen to 

my word and put it into practice, regardless of their 

background. I have come to forgive sinners and to 

give to everyone the opportunity to be saved. 

On the day of reckoning, every one will have to give 

an account of their talents. In the wonderful creation 

of God, man has been lavished with many gifts and 

talents; the greatest of them is my word, which 

serves to elevate man to the spiritual heights of sal-

vation. Blessed is the man who listens to my words 

and puts them into practice, he is producing the 

fruits that I expect. 

My word becomes a curse for those who reject it 

because I am the word and they are rejecting me, 

God himself. 

Joseph of Jesus and Mary 

 

Do you ever wonder why things never 

seem to come together? We see 

glimpses of consistency, equity, 

justice, peace, harmony, and wellbeing, but it always falls 

short. Human life is still expendable and manipulated, 

people are used for personal advancement, countries are 

at war, the economy continues to face turbulence, anger 

and frustration are widespread, and happiness is the pos-

session of just a few and not the many. Could it be that we 

are serving the wrong kingdom? We keep trying to make 

our kingdom work and find ourselves still scratching our 

heads after repeatedly failed attempts to do so. It is almost 

as if people are saying, “we’ll get it right this time if we do 

… ,” as if some new and secret innovation has yet to be 

tried. 

We serve God’s kingdom. We may not like hearing that, 

but it is true. God did not make only a few of us. God 

made all of humanity and all of humanity is called into 

service. How often do we defer any of our decision making 

to God? Secular leaders enjoy winking at the Sacred 

Scriptures and using them when they advance a cause, 

but are they really listened to? Even those who consider 

themselves believers tend to sift through God’s Word, 

taking what seems to fit and apply and discarding the rest. 

After all, if we were really serving God’s kingdom, we 

would see an abundance of fruit testifying to this fact. But 

what’s growing on the vine is anything other than good 

Gospel-centered fruit. 

Nothing in this world or the next belongs to us. We have 

such a hard time believing this and live our lives as if 

everything belongs to us. And, the fruit does not lie. Trees 

that are neglected and not properly fertilized reveal that 

fact. They cannot keep these deep secrets from being 

discovered. If God’s kingdom was really being served, 

then life would have looked much differently after the 

crucifixion. By now, there would be plenty of fantastic fruit 

to harvest in abundance: faith, hope, love, prudence, 

temperance, justice, and fortitude. Do we see these in 

abundance around us? Why not? 

Still we grapple with ownership, privilege, status, and the 

protection of our rights. It’s all about us and what we want, 

think we need, and expect to acquire. When did this 

change of focus occur? We may be struggling with this 

since humanity’s day in the garden and have never under-

stood that the focus cannot be on us and the apple but on 

God and God’s justice. Maybe the only answer is that the 

Kingdom be taken from us and given to someone who is 

willing to do a better job. Is that the fate we really want? 



ZAUFAĆ DRODZE   
W życiu codziennym ważne miejsce zajmuje zaufanie. Gdy komuś 

ufam, to znaczy, że nie boję się go. Nie mam obaw, że mnie oszuka 

albo skrzywdzi. Wiem, że mogę liczyć na pomoc tej osoby; czuję się 

wobec niej swobodny, bo mnie nie wykpi, ani nie potępi, ani nie osądzi wobec 

innych, nie zdradzi mojej tajemnicy. Każdy ma blisko siebie jedną czy kilka osób, 

którym ufa, ale człowiekowi nie można do końca zaufać, bo jest słaby i może 

zawieść. Nawet wtedy, kiedy człowiek zawodzi, mogę jeszcze wyciągnąć rękę do 

Boga – gospodarza winnicy. 

Ks. Jan Twardowski w wierszu „Zaufałem drodze” prowadzi taką oto refleksję: 

„Zaufałem drodze 

wąskiej 

takiej na łeb na szyję 

z dziurami po kolana 

takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki 

i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka 

- nareszcie – powiedziała 

- martwiłem się już 

że poszedłeś inaczej 

prościej 

po asfalcie 

autostradą do nieba - z nagrodą do ministra 

i że cię diabli wzięli”. 

Co jest istotne w naszym życiu? Ks. Twardowski wskazuje, że „zaufanie drodze”. 

Jakże dobrze to stwierdzenie pasuje do myśli św. Pawła: „Bracia, o nic się już nie 

martwcie, ale w każdej sprawie wasze sprawy przedstawiajcie Bogu w modlitwie i 

błaganiu z dziękczynieniem”. Św. Paweł wskazuje, że należy wystrzegać się 

sytuacji, które stają się źródłem wewnętrznego niepokoju. Człowiek wierzący, 

choć ma te same troski i zmartwienia, co wszyscy ludzie, posiada skuteczny 

sposób przezwyciężania tego rodzaju utrapień. Ten, kto oddaje i powierza się 

Bogu, wraz z całym swoim życiem, otrzyma w darze pokój, który „przewyższa 

wszelki umysł”. To oznacza, że przewyższa wszelkie ludzkie wyobrażenia i inicja-

tywy na rzecz pokoju. Dzieje się to już teraz, ponieważ źródłem prawdziwego 

pokoju jest sam Bóg. 

Dobrze tę prawdę rozumiała św. Faustyna Kowalska, wobec której. Jezus często 

wyrażał pragnienie ufności: „Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj du-

sze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje” (Dz. 1059). Faustyna 

spodziewała się Bożej pomocy, dlatego ufnie powierzała się Bogu. Jezusowi na 

tym bardzo zależało: „Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, 

a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani 

miłosierdzia mojego” (Dz. 1059). A Faustyna, której zaufanie wobec Boga było 

ogromne, wołała: „[...] choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego i grze-

chy wszystkich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym o Bożej dobroci, ale 

bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Bożego, która jest dla nas 

zawsze otwarta” (Dz. 1552). 

Co zrobić, by „zawierzyć drodze”? Jak przyjmować zaproszenie gospodarza 

winnicy? Bardzo konkretną wskazówkę daje nam świadectwo młodej dziewczyny 

– jakże aktualne w październiku: „Codziennie staram się odmawiać różaniec. I 

tak rozważam pewne sprawy w ciągu doby, przez pryzmat tajemnic. Różaniec – 

modlitwa zawierzenia i mocy tych, którzy zawierzyli”. Przesuwając w dłoniach 

paciorki różańcowe, uczmy się w szkole Maryi zaufania w moc Tego, który zaw-

sze pragnie naszego dobra. (ks. Leszek Smoliński) 

PRÓBA UCHWYCENIA SAMEJ ISTOTY MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

Spróbujmy opisać samą istotę tej modlitwy, tak jak wydestylowało ją doświad-

czenie wielu pokoleń wiernych, modlących się na różańcu. Otóż po pierwsze, 

jest to modlitwa paradoksalna. Zanosi się w niej bardzo wiele słów, ale jej 

niejako założeniem jest to, żeby nie mówić w niej do Boga ani jednego słowa, 

a w każdym razie ani jednego słowa tylko od siebie. Święte słowa Modlitwy 

Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego mają nas wyciszyć i stworzyć atmosferę 

sprzyjającą temu, żebyśmy mogli głęboko usłyszeć to, co sam Bóg ma nam do 

powiedzenia. 

Po drugie, podczas tej modlitwy staramy się wsłuchiwać w rzeczy najważniej-

sze, jakie kiedykolwiek Bóg powiedział ludziom. Chodzi o wsłuchiwanie się w 

to, co Bóg powiedział już nie tylko do mnie czy do ciebie, ale do całej ludzko-

ści, do wszystkich jej pokoleń. W medytacji różańcowej staramy się wsłuchać 

w ten Boży Przekaz, który został nam podany już nie tylko w naczyniu ludzkich 

słów, ale w Słowie Jednorodzonym, przez Jego wcielenie, całą działalność 

mesjańską, zbawczą śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. 

Modlitwa różańcowa na tym bowiem polega, że Zdrowaśki odmierzają czas i 

stanowią coś w rodzaju melodii duchowej, wyciszającej mój umysł i zmysły, 

natomiast samym centrum swojej duszy staram się wówczas otwierać na Syna 

Bożego, mojego Zbawcę, który przemawia do mnie już nie tylko swoją nauką, 

ale tym wszystkim, czego dokonał dla naszego zbawienia. Celem przecież 

medytacji różańcowej jest wchłanianie w siebie tych zbawczych wydarzeń. 

Jeśli pamiętać o tym, że Msza Święta jest więcej niż modlitwą (jest ona bo-

wiem rzeczywistym - mocą Ducha Świętego dokonanym - uobecnieniem 

zbawczej Ofiary Chrystusa), to czy chrześcijanin może sobie wyobrazić modli-

twę wspanialszą niż różaniec? 

Wspaniałość różańca na tym się jednak nie kończy. Jest on modlitwą maryjną. 

Polega to na tym, że modląc się na różańcu, staramy się dokonać rzeczy 

obiektywnie niemożliwej: próbujemy patrzeć na Tajemnice naszego zbawienia 

tak, jak widziała je i przeżywała Matka Boża, i na Jej wzór staramy się je przyj-

mować i nimi nasycać. Dorównanie Jej w miłowaniu Chrystusa przekracza 

oczywiście nasze możliwości. Ona była przecież całkowicie bezgrzeszna i 

pełna łaski, my zaś jesteśmy ułomni i jeśli nawet ufamy Bogu, to nie potrafimy 

zaufać Mu bez reszty. Jednak już to, że staramy się Jej dorównać - jeśli tylko 

rzeczywiście się staramy - ogromnie nas do Chrystusa przybliża. 

Na koniec powiedzmy o tym, co w modlitwie różańcowej najwspanialsze. Otóż 

jeśli już otworzyliśmy się na Chrystusa Pana, przemawiającego do nas tą 

Miłością, którą okazał nam w czasie swego widzialnego przyjścia do nas; jeśli 

już w otwieraniu się na tę Miłość staramy się jakoś dorównać Jego Matce - 

wolno nam dołączyć się do Chrystusa Pana, który się wstawia za nami u 

Przedwiecznego Ojca. Wstawia się właśnie swoim wcieleniem, i przebywa-

niem wśród ludzi, i ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem, które przenikają nas 

coraz więcej dzięki medytacji różańcowej. W ten sposób możemy zanosić do 

Boga Słowo, do jakiego sami z siebie nigdy nie bylibyśmy zdolni, Słowo zaw-

sze skuteczne, mające moc doprowadzić nas do życia wiecznego. 

Jak więc widzimy, te zachwyty, które słychać w Kościele na temat różańca, 

mają głębokie uzasadnienie. Różaniec jest czymś więcej jeszcze niż mądrą i 

skuteczną techniką medytacyjną. Jest próbą wchłonięcia w siebie samej istoty 

Ewangelii.  

Jacek Salij OP 

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

 NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

Środa / Sobota - na zakończenie Mszy świętej 

Piątek - 7:00PM -  podczas adoracji Najświętszego Sakramentu   

04 października, 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


