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PASTORAL SERVICE 

SUNDAY MASSES 
SATURDAY 5:00 PM  - English 
SUNDAY  8:00 AM  - English 
   9:45 AM  - Polish 
   12:00 PM  - Polish 
                   7:00PM  - 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   8:00PM  - 11:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

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 OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

SATURDAY,  11.07.20                                  

10:00 AM  - W intencji członków Żywego Ró-

żańca oraz ich rodzin 
 

5:00 PM - For successful surgery for Margaret Grace 
 

SUNDAY, 11.08.20   

8:00AM    +Sixten Eriksson 
 

9:45AM ++ Zofia, Józef Bochniarz
 

12:00PM +Marek Szymański 
 

7:00PM + Marian Radka 
 

TUESDAY, 11.10.20  

8:00 AM  + Paula Lazzari 
 

WEDNESDAY, 11.11.20   

7:30 PM - ________________________ 

 

THURSDAY, 11.12.20   

8:00AM      +Krystyna Modlińska 
  

FRIDAY, 11.13.20                                           

7:30 PM + Krzysztof 
 

SATURDAY,  11.14.20                                  

10:00 AM  +Wojciech Mech 
 

5:00 PM - ________________________ 
 

SUNDAY, 11.15.20   

8:00AM    - ________________________ 
 

9:45AM + Stanisława Świerz
 

12:00PM W intencji Ojczyzny  
 

7:00PM O Boże błogosławieństwo dla Marii 

Stefańskiej oraz Janiny i Gosi Radka 
 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 8 

Sunday:  Wis 6:12-16 

   1 Thes 4:13-18  

   Mt 25:1-13  

Monday:  Ez 47:1-2, 8-9, 12 

   1 Cor 3:9c-11, 16-17  

   Jn 2:13-22 

Tuesday:  Ti 2:1-8, 11-14 

   Lk 17:7-10 

Wednesday: Ti 3:1-7 

   Lk 17:11-19 

Thursday: Phlm 7-20 

   Lk 17:20-25 

Friday:  2 Jn 4-9 

   Lk 17:26-37 

Saturday:  3 Jn 5-8 

   Lk 18:1-8 

Next Sunday: Prv 31:10-13, 19-20, 30-31 

   1 Thes 5:1-6 

 THE BRIDESMAIDS AND THEIR LAMPS 

 In this description of the kingdom of 

heaven, I am showing you how those 

who are wise and accept my call, think 

wisely and prepare themselves for the 

wedding banquet. In the meantime others listen to 

my word but don’t prepare themselves, so when the 

time comes for them they are not ready. 

Life is long and yet is short, it is an opportunity to 

know me and to either accept me or reject me. 

While good people suffer looking at the bad people 

offend their God, the bad ones rejoice in their wrong 

doing and mock the good ones thinking that they are 

really smart and will never suffer the consequences 

of their evil deeds. 

I have warned you from the very beginning, this is 

why evil met his punishment even in paradise. Evil 

was punished also in the time of Noah with the great 

flood, later on, fire rained on Sodom and Gomorrah 

and people still did not understand. Throughout the 

ages, different generations have faced the anger of 

God in different ways. Punishment came into the 

world after the first sin, and it is the prospect for 

those who reject God and take sides with the tempt-

er. 

I came to suffer for your sins, and my suffering was 

not in vain. The reward is awaiting those who appre-

ciate my work of salvation. I gave instruction to my 

followers to proclaim the good news, those who 

believe and are baptized will be saved, but the unbe-

lievers will be condemned. 

My good news is bad news for the sinner that does 

not repent and amend his ways; he is cursing him-

self by not accepting the word of God that has come 

into the world. The foolish man will perish in his sins 

unless he repents. 

Many will try the way of the gospel and persevere till 

the end; they will have their heavenly reward. Many 

other will hear the gospel, but for lack of persever-

ance will succumb to their wickedness and therefore 

perish eternally. 

I insist: awake, beware, there is no time to lose, the 

moment of salvation is now. 

Therefore, amend your ways and come back to the 

way of holiness that I have opened for everyone. Do 

not wait until it is too late! 

 

 

When doing student report 

cards, there was a comment 

the teacher could choose that 

read: inattentive and easily 

distracted. Could that comment describe your spir-

itual life? We can become so consumed with myriad 

distractions and preoccupations and lose our con-

nection to what is really significant and important. 

We can become dull. This happens in our human 

relationships, too. We can easily take the love of 

others for granted, whether it be a parent, spouse, 

friend, or a child. We assume and presume that their 

love will always be there and do very little to culti-

vate, rejuvenate, and deepen it. Presumption can 

become a great sin. 

 We do the same thing with God and our spiritual 

lives. We presume that God will be merciful. Be-

cause we believe that in the end God is going to 

forgive us anyway, then why put a lot of effort into 

things now? What’s the point? It’s far easier to find a 

comfortable spot, curl up and take a nap! There is 

no immediate urgency to staying awake and atten-

tive, so we think, and we simply fly by the seat of 

our pants. Assuming and presuming too much about 

our relationships, especially our relationship with 

God, can lead to neglect and abuse. It can even lead 

to a sense of entitlement, where we actually believe 

that something is due us without much effort on our 

part. 

 Folks who are distracted and preoccupied can 

find their relationships, especially the primary ones, 

drifting away. You can actually be married to some-

one for many years and wake up one morning realiz-

ing that you really do not know them or truly recog-

nize them. We have to desire God in order to recog-

nize God. We have to open our hearts, minds, and 

souls to His Presence so that we can be rejuvenated 

and refreshed. But we cannot do this if we are dis-

tracted or napping. We have to be awake and alert! 

As a young child eagerly watches for and anticipates 

that arrival of their parent home, so too we must 

watch for God’s presence. If the anticipation of 

God’s arrival does not excite us and rouse us, then 

we need to ask why. The wise person keeps vigilant 

watch, knowing that in the end they will not be dis-

appointed.  

 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 
emergency please call the parish office at any time: 
 (206)282 - 1804. 

St. Margaret of Scotland Parish Community November 08, 2020 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata dla młodzieży od 14 roku życia.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy 
przed planowaną datą ślubu. 

ODWIEDZINY CHORYCH: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę dzwo-
nić o każdej porze  - tel. (206)282 - 1804 
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są 

osobom, które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 



 JA WIERZĘ,  
ŻE ZMARTWYCHWSTANĘ 

Jeden z wdowców cierpi po śmierci żony, która zmarła 

dwa lata wcześniej po krótkiej, lecz wyniszczającej 

chorobie. Po jej odejściu zrozumiał, ile znaczyła w ich 

małżeństwie, w opiece nad dziećmi, w licznych przy-

jaźniach, jakie wspólnie nawiązywali. Wciąż nie dają mu spokoju pewne pytania, na 

które u mnie szuka odpowiedzi: „Ona często mi się śni. Myślisz, że spotkam się z nią 

ponownie, kiedy umrę? Czy ją poznam i będę mógł ją objąć?”. 

Św. Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Tesaloniczan wyznaje: „Jeśli bowiem 

wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w 

Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim”. Zmartwychwstanie nie polega na powrocie do 

obecnego życia ani na wskrzeszeniu zwłok, ale na uczestnictwie w życiu Boga, który 

nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wiara w zmartwychwstanie prowadzi nas do 

chrześcijańskiej nadziei. Jak powiedział emerytowany papież Benedykt XVI w jed-

nym z wywiadów kilka lat temu: „Jestem na ostatnim odcinku drogi mego życia i nie 

wiem, co mnie czeka. Wiem jednak, że jest światło Boga, że jest Zmartwychwstały, 

że Jego światło jest silniejsze od wszelkiej ciemności, że dobroć Boga jest silniejsza 

od wszelkiego zła na tym świecie”. 

W obliczu śmierci bliskiej osoby serce nie potrafi być z kamienia, dlatego płacze. 

Wolno nam płakać, wolno się smucić bo i Chrystus zapłakał nad śmiercią przyjaciela, 

Łazarza. To naturalny odruch ludzkiej natury, która wzdryga się wobec smutku, 

cierpienia, wobec śmierci. Pismo Święte zwraca uwagę na to, że nasz smutek nie 

może zostać tylko wzruszeniem czy emocją, które w żaden sposób nie przybliżają 

nas do rzeczywistości życia wiecznego. Ten naturalny smutek ma rozwiać wszelkie 

wątpliwości i wzmocnić w nas wiarę i nadzieję w wypełnienie obietnicy zmartwych-

wstania. Z tej rzeczywistości bólu mamy się wznieść do rzeczywistości doświadcze-

nie radości wypływającej z cudu zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwych-

wstania. 

Dlatego przychodzimy do Chrystusa, by szukać odpowiedzi na te trudne, ale jakże 

konkretne życiowe pytania. To Jezus Chrystus zmartwychwstały pokazuje nam, że 

„chwała Boga jest człowiek żyjący” (św. Ireneusz), który został stworzony, by żyć 

wiecznie. „W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć 

nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy 

przyszłej nieśmiertelności” (I Prefacja o zmarłych). Chrystus jest całą naszą nadzieją, 

ponieważ „On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem. Chrystus naszym 

jest pokojem, naszym pojednaniem”. 

W śmierci Chrystusa nie dochodzi do unicestwienia: jest to śmierć prowadząca do 

zanurzenia w Bogu, który sam przyjął ciało ludzkie, by człowiek mógł stać się nie-

śmiertelny. Zapatrzeni w Chrystusa, powinniśmy nauczyć się myśleć o zmarłych jako 

o osobach żyjących. Wiara w zmartwychwstanie potrafi bowiem rozświetlić ostatnie 

chwile tych, którzy odchodzą, a tym, którzy zostają przynieść ulgę w bolesnym roz-

staniu i zachęcić do modlitewnej czujności i gotowości na spotkanie z Panem. 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, 

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy. 

———————-------——  

SPRÓBUJ POMYŚLEĆ...  
"Czyściec ukazuje, jak wielką miłością darzy nas Bóg i zmazuje wady u tych, którzy pra-
gną się z Nim zjednoczyć" ˗ św. Josemaria Escriva. 

Pozwól od dobry Człowieku, że dzisiaj Ci pytanie, być może osobiste: kiedy ostatnio 
modliłeś się za dusze czyśćcowe? Jeżeli jesteś przeciętnym katolikiem, to odpowiedź 
brzmi: dawno. Katolicy zbyt często zapominają o duszach w czyśćcu. Pomijając jednak 
przyczynę tego zaniedbania, Kościół nieustannie naucza o istnieniu czyśćca i o niezliczo-
nej ilości dusz będących w potrzebie. W tych kilku refleksjach poniekąd w przeddzień 
„miesiąca zmarłych” pragnę zachęcić Cię do modlitwy za wszystkie dusze cierpiące. 

 A przy okazji, proszę przypomnij sobie, kiedy ostatnio zamawiałeś Msze Świętą w intencji 
Twoich Rodziców czy też dziadków…Kiedy zmawiałeś różaniec lub Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego w ich intencji??? 

Oto pięć powodów, dla których warto modlić się o ukojenie dla braci i sióstr w czyśćcu 
cierpiących: 

1. Ból jest prawdziwy Cierpienie odczuwane w czyśćcu jest porównywane przez świętych 
do płonięcia w ogniu. W zasadzie, niektórzy święci twierdzą, iż ból przeszywający dusze 
nieznacznie różni się od tego doznawanego w piekle. To brak zbawienia potęguje cierpie-
nie czyśćcowych dusz, ponieważ tylko ocalenie może przynieść im prawdziwe pociesze-
nie. Oczekiwanie na życie w niebie prowadzi do duchowej agonii. Święty Tomasz z Akwi-
nu wyjaśnia: "Im bardziej człowiek czegoś pragnie, tym bardziej odczuwalny jest brak 

danej rzeczy. Po naszym życiu doczesnym Bóg pragnie zwiększyć w nas poczucie spra-
wiedliwości, słuszności. Dlatego nie stawia on na naszej drodze żadnych przeszkód. 
Natomiast dusza odczuwa ogromne cierpienie, ponieważ nieustannie Go oczekuje". 

Powyższe słowa wyjaśniają, jak wielką mękę przeżywają duszę w czyśćcu, jednakże 
nawet dzięki nim nie jest możliwe pełne zrozumienie cierpienia. 

2. Dusze to nasi krewni. Łączą nas więzy krwi ˗ babcie, ciocie, wujkowie i rodzice ˗ wszy-
scy ci, którzy odeszli, prawdopodobnie są teraz w czyśćcu. Powinniśmy modlić się za ich 
dusze, bo jest to oznaka naszej miłości. Nawet jeśli nie znasz bądź nie masz zmarłych 
krewnych w rodzinie, to wszystkie dusze w czyśćcu są naszymi braćmi i siostrami. Po-
przez chrzest jesteśmy spokrewnieni w Chrystusie, zatem więź ta powinna nas zachęcać 
do działania w imieniu tych osób, które same nie mogą już niczego uczynić. 

 3. Ty też możesz tam trafić. Bądźmy szczerzy, większość z nas nie jest wystarczająco 
święta, by przejść obok czyśćca prosto do nieba. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, 
że i my doświadczymy oczyszczenia. Gdybyś to ty tak strasznie cierpiał, nie chciałbyś 
chociaż na moment poczuć ulgi? Modlitwa za dusze jest wypełnieniem zasady wzajemno-
ści, danej nam przez Chrystusa, która mówi: "traktuj innych tak, jak Ty chciałbyś być 
traktowany". 

 4. Modlitwa za innych przyniesie ci radość  

Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie moment 
spotkania z braćmi i siostrami, za których się modliłeś? Jak się poczujesz wiedząc, że 
skromną modlitwą tak bardzo im pomogłeś? "Wchodząc do nieba wielu z nich będzie 
podchodzić do nas, dziękując nam" - powiedział arcybiskup Fulton Sheen -  "Zapytamy: 
Kim oni są?, a oni odpowiedzą: biedną duszą z czyśćca, za którą się modliłeś". Małe 
poświęcenie podjęte w trakcie życia ziemskiego będzie z pewnością docenione przez 
wszystkich cierpiących. 

 5. To wcale nie jest takie trudne  Modlitwa za dusze w czyśćcu jest całkiem prosta, w 
zasadzie jest ona tak łatwa, że nie ma żadnej wymówki usprawiedliwiającej naszą nie-
chęć. Pacierz za duszę może być tak nieskomplikowany, jak krótkie: "Wieczne odpoczy-
wanie, racz mu/ jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu/ jej świeci. Niech odpoczy-
wa w pokoju. Amen.". Możemy dodać krótkie błaganie w trakcie spożywania codziennego 
posiłku: "Pobłogosław Panie te dary, które nam dałeś… A także wszystkie dusze, które od 
nas odeszły, przez miłosierdzie boże, niech odpoczywają w pokoju". Dlaczego mielibyśmy 
nie odmawiać takiej modlitwy każdego dnia? 

Najcieńszym źródłem miłosierdzia Bożego, jakie możemy „udostępnić” duszom w czyśćcu 
cierpiącym jest oczywiście dar Mszy Świętej.   

Dwoma „bardzo dobrymi sposobami” na modlitwę za dusze czyśćcowe są: Koronka do 
Miłosierdzia Bożego oraz powierzanie intencji za zmarłych w tracie odmawiania różańca. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego i różaniec wymagają poświęcenia czasu, zwykle od 10 
do 20 minut. Pamiętaj jednak, że twoja ofiara wiąże się z niewielkim poświęceniem tu na 
ziemi, a przynosi duchową korzyść dla zmarłych z twojej rodziny. 

Czyściec nie jest niczym innym niż doświadczaniem płonącej i oczyszczającej Bożej 
miłości. To właśnie ta miłość nieustannie niszczy w nas wszystkie wady. Trudno jest 
postrzegać miłość i miłosierdzie jako czynniki powodujące cierpienie, ale taka jest czyść-
cowa rzeczywistość. 

Pamiętajmy jednak, że to my, obecni tu na Ziemi, mamy moc zdolną do niesienia pomocy 
i ulgi wszystkim utrudzonym. Ta forma wsparcia jest nie tylko wyrazem miłosierdzia, ale 
także osobistego oddania. Poświęcenie nie wymaga od nas wiele, za to oferuje cenną 
nagrodę.  Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,  światłość wiekuista niechaj i świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen 

 ———————-------——  
 WYPOMINKI  

W listopadzie, 15 minut przed każdą Mszą Św. modlimy się za zmarłych, których imiona 
wypiszemy na specjalnych kartkach, które wyłożone są na stoliku w kruchcie kościoła.  

 ———————-------——  
ODPUSTOWY” OBIAD NA WYNOS   

W przeddzień patronalnego święta naszej Parafii – Świętej Małgorzaty Szkockiej serdecz-
nie zapraszamy na “OBIAD NA WYNOS”, który będzie można kupić za jedynie $20 - doro-
śli;  $10 - dzieci  
Obiad będzie wydawany 15 listopada po Mszy Św. o 9:45 oraz 12:00.  
Menu: Zupa: krupnik  
Drugie danie: pierś z indyka z żurawiną, ziemniaki, surówka z kiszonej kapust 
lub łosoś dziki w sosie kaparowym, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty. 
Deser: ciasto 
Obiad przygotowany jest przez Diakonię Pomocy Społecznej. Całkowity dochód z obiady 
przeznaczymy na bezpośrednie wsparcie potrzebujących naszej parafii.  

———————-------—— 

102 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
W tym roku 102 rocznica odzyskania niepodległości przez Pol-
skę przypada w środę (11XI). W związku z tym zapraszam na 
uroczystą Mszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny w niedzielę, 

15 listopada na godz. 12:00PM. Harcerzy zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej w  
uroczystym stroju harcerskim, oczywiście nie tylko podczas Mszy Świętej ol godz. 12:00PM 
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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


