
 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 

Thirty Third Sunday of Ordinary Time November 15 2020 

St.  Margaret of Scotland  

Parish Community  

3221 14TH  AVE. W. * SEATTLE, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804 

www.st-margaret-church.org 

 

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 

1 9 1 8  

2 0 2 0  



The Mass Intentions 

SATURDAY,  11.14.20                                  

10:00 AM  +Wojciech Mech 
 

5:00 PM - For Parishioners 
 

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 
 

TUESDAY, 11.17.20  

8:00 AM  + Tekla 
 

WEDNESDAY, 11.18.20   

7:30 PM - ________________________ 

 

THURSDAY, 11.19.20   

8:00AM      - ________________________ 
  

FRIDAY, 11.20.20                                           

7:30 PM ++ Z rodziny Franczyk 
 

SATURDAY,  11.21.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 
 

5:00 PM  - ________________________ 
 

SUNDAY, 11.22.20   

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 15 

Sunday:   Prv 31:10-13, 19-20, 30-31 
   1 Thes 5:1-6 
   Mt 25:14-30 
Monday:   Rv 1:1-4; 2:1-5 
   Lk 18:35-43 
Tuesday:   Rv 3:1-6, 14-22 
   Lk 19:1-10 
Wednesday: Rv 4:1-11 
   Lk 19:11-28 
Thursday:   Rv 5:1-10 
   Lk 19:41-44 
Friday:   Rv 10:8-11 
   Lk 19:45-48 
Saturday:   Rv 11:4-12 
   Lk 20:27-40 
Next Sunday:  Ez 34:11-12, 15-17 
   1 Cor 15:20-26, 28 
   Mt 25:31-4 

  

PARABLE OF THE TALENTS 

FAITHFUL IN SMALL THINGS 

The kingdom of heaven is a kingdom of trust. 
I trust you and I give you many different gifts 

so that you may use them constructively for your own 
good and the good of others. What I really expect from 

you is to be glorified as your God and creator. 

Any man will invest his money or his efforts into some-
thing because he expects good returns. There is great 
disappointment when his efforts don’t obtain the benefit 

that they are supposed to give. 

In the parable of the talents the hard worker is repaid for 
his work, but the lazy one is punished for his careless-
ness. And so it will be in my kingdom, since I have lav-
ished my gifts upon everyone and the time will come 

when you will have to render account of your works. 

The talents that I am speaking about are the qualities and 
virtues that all of you are given and must cultivate to 
produce good fruit. Like a garden that is taken care of 
regularly and produces beautiful flowers or a tree that is 
planted in fertile soil, your fruits must be in accordance to 

your gifts. 

Remember about the fig tree that was cursed for not 
producing fruit. In the same way those who squander the 
good qualities that they possess will have to render ac-
count for all the good they could have done but neglected 

to do. 

Sloth is a capital sin; it is a waste of the talents that I have 
given you. To kill time by doing nothing is an offence 
since life has been given for a purpose. You have been 

created to know me, love me and serve me. 

Regarding the use of talents, the first great sin of men is 
to avoid knowledge of God, they hide the gift that leads 
them to acknowledge the creator and turn away from Him 

instead. 

The second sin is not to love God, whose gift to everyone 
is his love. This happens when men live in their sins and 
don’t repent. They don’t love me when they don’t love 

their fellowmen. The gift of my love is despised. 

The third sin is not to serve me, thus forgetting that I 
serve you daily by giving you life. You serve me when you 
use your talents constructively, when you live your life not 
only for you but for me too. Remember that you serve me 

every time you help your fellow man. 

Meditate on all the gifts that I have given you, start by 
thinking of your body, your breath, your blood and your 
heartbeats. Think of your supernatural gifts, your eternal 
soul, your spirit and the immortality that comes with your 
promised salvation. Then think of the good things that you 
enjoy, your family, your possessions, your pleasures and 

everything that I offer you. 

Every moment of your existence I am proclaiming my love 

for you. Will you do something in return? 

 

God gives us the gift of His very 

self and asks us to invest it. Invest-

ing God’s greatest gift of Himself 

wisely, allows God’s kingdom to 

grow and flourish. God trusts us with this pearl of great 

price in hopes that it will produce abundant fruit. While 

God’s gift of self is realized in the gifts of faith, hope, and 

love, they are not meant to be solely for personal benefit. 

They are intended to be shared and are at the heart of 

Jesus’ blueprint for happiness, the Beatitudes. 

When we properly invest God’s greatest gift, His most 

treasured possession, we invest in the wellbeing of all of 

our brothers and sisters and the world in which we live. 

We take up most seriously our call to be stewards and 

properly manage, not only our own affairs, but the affairs 

of those around and before us. God has put tremendous 

confidence in us. Do we have that same confidence in 

God? 

We often go the extra mile and put in the additional effort 

when it comes to those concerns closest to us: our fami-

lies, friends, careers, home and securities. But when it 

comes to things that are not as close to us, we can be-

come lax and less conscientious. Tending to God’s treas-

ure requires a great deal of focus and persistent hard 

work. It demands that I see the bigger picture, God’s pic-

ture, in which self-sacrifice is a given as we labor for the 

establishment of God’s kingdom, God’s vision. Fear and a 

lack of trust can loom large, however. We are afraid of 

letting go of what is “mine” and apprehensive of jeopardiz-

ing what we have in order to venture into something bigger 

and more promising. 

Fear and a lack of trust serve no purpose in God’s king-

dom. They benefit neither the person nor God. What is 

required is a courageous resolve that produces the forti-

tude necessary to stay the course and do what God is 

asking. Doing all in our power to cultivate the seeds of 

faith, hope, and love in our world, working diligently to put 

all of our relationships in proper order, becoming attentive 

to systems and ideologies that hurt and oppress people, 

being mindful of injustice, and laboring on behalf of the 

poor and the needy are at the core of what each of us is 

asked to do. It is how we invest God’s most precious gift 

wisely. If persistent, alert and attentive, then life will gradu-

ally improve around us, there will be greater peace and we 

will experience joy.  

 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 15, 2020 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii Św. 23 maja 2021 

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. 



Nasze refleksje i zadania  

na Święto Niepodległości 

„Albo Polska będzie katolicka  

albo nie będzie jej wcale”  

(„Kiedyś mnie zabraknie, ale wy to sobie przypomnicie”.) 

„Rodzina zawsze była mocą Narodu, bo jest ona kolebką, Betlejem dla 

Narodu. Naród będzie jutro taki, jaką dzisiaj jest rodzina”. 

„Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bez-

piecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się 

w nim nie może!” 

„Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska, Polską była, aby 

w Polsce po Polsku się myślało”. 
 

Dla nas po Bogu największa miłość – to Polska! 

„Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyź-

nie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na 

świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i 

Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się 

przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której 

wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparen-

tach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, 

nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć 

przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej zie-

mi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Stąd istnieje 

obowiązek obrony kultury rodzimej”. (Kraków, 1974 r.) 
 

Czy chcesz Polski bezdzietnej, Polski bez wiary w Boga i ludzi?  

„Stańcie teraz wobec rzeczywistości rodzimej i zapytajcie każdy siebie: 

Jakiej ja chcę Polski? Czy zastanawiam się nad tym kiedykolwiek? Czy 

chcesz Polski bezdzietnej, w której tak wiele nienarodzonych Polaków 

idzie ... do kanałów? Czy chcesz Polski bez wiary w Boga i ludzi, a więc i 

bez ideałów, bez porywów i wzlotów, bez zdolności do poświęcenia i 

ofiary? Nawet na froncie w obliczu wroga trzeba w coś wierzyć, aby być 

zdolnym do bohaterstwa. Ale wiara i poświęcenie potrzebne sa nie tylko 

na froncie wojennym, lecz także na froncie pracy, obowiązku, zawodu, 

nauki, codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara ży-

wych ludzi w Boga Żywego”. (Warszawa, 1972 r.) 
 

Naród, który odcina się od historii podcina korzenie własnego istnienia 

„Naród musi zachować swoją bogatą przeszłość i musi się nią szczycić. 

Wszystko, co o tej przeszłości mówi, ma dla młodych pokoleń znaczenie 

wychowawcze. 

Polska bowiem ma wspaniałą przeszłość, ma swoje dzieje, kulturę, litera-

turę, sztukę, rzeźbę. Musimy więc nieustannie nawiązywać do przeszło-

ści! Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie mo-

że nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze 

swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym. Naród, który 

odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode poko-

lenie bez powiązań historycznych – to naród renegatów! Taki naród ska-

zuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”. 

(Warszawa, 1972 r.) 

Ziemi ojczystej trzeba zawsze bronić  

„Z przeszłości naszej możemy czerpać ostrzeżenie na przyszłość. Ziemi 

ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można wtedy, gdy tkwimy w 

niej korzeniami jak drzewa. O wiele trudniej jest bronić Ojczyzny z miast, 

o ileż łatwiej ją wówczas zniszczyć! Trudniej wrogom dotrzeć do każdej 

wsi, do każdego zagonu, do każdej chaty, gdzie mieszkają ludzie zwią-

zani głębokim uczuciem umiłowania ziemi, która daje i wsi, i miastu chleb 

nasz powszedni, o który modlimy się do Ojca darów niebieskich”. 

(Warszawa, 1980 r.) 
 

Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś.  

„Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie 

moce nagromadzone przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach współ-

czesnych. Chcemy żyć i możemy żyć! Naród nie jest na dziś, ani też na 

jutro. Naród jest, aby był!” (Warszawa 1981 r.) 
 

Ratujcie prawo człowieka do urodzenia!  

„Ratujcie w Polsce człowieka! Ratujcie nowe życie! Ratujcie prawo czło-

wieka do urodzenia się na polskiej ziemi! (...) W tej chwili najważniejszą 

rzeczą jest, aby Polska nie stoczyła się na ostatnie miejsce w świecie w 

przyroście naturalnym ludności. Jesteśmy na samym dnie – nie tylko 

Warszawa która niemal ze wszystkich miast globu ma najniższy procent 

przyrostu naturalnego – ale cały Naród stacza się poniżej możliwości 

egzystencji”. (Warszawa 1969 r.) 
 

Nie możemy sami s ieb ie pon iewierać  

„Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bro-

nić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnieść 

przeciw nikomu ręki w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie 

możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. 

Polacy już dość byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z 

tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumie-

nia – przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie 

mówił: „Oto, jak oni się miłują". (Niepokalanów 1969 r.) 
 

To Bóg rządzi narodami! 

„Często nie możemy tego pojąć i zrozumieć. Ale gdy spojrzymy, choćby 

jednym rzutem, na dzieje naszej Ojczyzny, zrozumiemy to doskonale. 

Przecież po ostatnim rozbiorze Polski uważano, że wszystko skończone, 

że Polska nigdy więcej nie odzyska wolności. Czyniono na ten temat 

wielki krzyk w całej Europie. Krzyczał car na Zamku Warszawskim. A w 

dniach wybuchu II Wojny Światowej dyktator wołał: „Skończona Polska!". 

Tylko na Watykanie papież Pius XII mówił o Polsce, która nie chce 

umrzeć, i która nie umrze. Mówił tak dlatego, że był człowiekiem wierzą-

cym. Wierzył, że Bóg rządzi narodami”. (Warszawa 1977r.) 

(Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski) 

Źródło: Stefan Wyszyński, Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce, Częstochowa 2001  

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

Dzisiaj, w przeddzień święta patronki naszej Parafii na okolicznościowy obiad „na 
wynos”. Zamówione obiady  odebrać bezpośrednio po Mszy Świętej o 9:45 oraz 
12:00. Przypominamy, że całkowity dochód z obiadu przeznaczymy na bezpo-
średnie wsparcie potrzebujących naszej parafii.   
Dodatkowe donacje mile widziane! 

15 listopada, 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


