
 

 

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 - 11:45AM 

Sacrament 
of Reconciliation 

30 min. before every Mass   

I Friday of the Month 8:00PM –11:00 PM 

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  
Najświętszego 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  
Sobota                4:00PM - 4:45PM 

I Piątek Miesiąca  8:00PM –11:00 PM 

XX Sunday in Ordinary Time August 18 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

Lord, come to my aid! 

Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą  

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 

3221 14
th  

Ave. W. * Seattle, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804/ fax (206) 257- 4415  

www.st -margaret -church.org  

Parish Office Hours 

Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - NOON 

 T   
  (206) 282 - 1804  
  (414) 651 - 0073 

 



The Mass Intentions 

Saturday, 08.17.19  
10:00AM     - For God’s blessing for Ruth Richards 
 

5:00PM       - For God’s blessing for Vince Beale 
  

Sunday, 08.18.19    
8:00AM      - For eternal peace for Mary Goldikas 
 

9:45AM      - O Boże błogosławieństwo i potrzebne     
                   łaski dla Agnieszki i Miłosza Góralczyk  
 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

 Bożej dla Danieli i Tomasza oraz Haliny i 
 Michała z okazji rocznicy ich ślubu  
 

Tuesday, 08.20.19 
7:30 PM   + Maria Galant 

Wednesday, 08.21.19  
7:30PM  - ______________________ 
 

Thursday, 08.22.19   
8:0 AM  - For God’s blessing for Rick Williams 
 

Friday, 08.23.19  
7:30 PM  -   

Saturday, 08.24.19  
10:00AM  - ______________________ 
5:00PM  - For eternal peace for Mary Bruders 
 

Sunday, 08.25.19    
8:00AM  - ______________________ 
 

9:45AM - Dziekczynna za otrzymana łaski z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo dla Nicole oraz Natalii 
 

12:00PM - W INTENCJI SOLIDARNOŚCI  
 

************************** ****************** **************** **********  

LEKTORS 
Saturday, 08.17.19 
5:00 PM  Tom Acheson 

Sunday, 08.18.19 

8:00 AM  Nancy Ito-DelRey 
9:45 AM  Paweł Kulik & Jakub Bernacki 
 

12:00 PM   Alicja Sowińska / Izabela Łapiński  
 

Saturday, 08.24.19 
5:00 PM  Tom Beale 

Sunday, 08.25.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Irena & Antoni Kordula 
12:00 PM  Andrzej Łapiński / Alicja Sowińska 
************************** ****************** **************** **********  

 NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII 
Sunday,  08.18.19 

9:45 AM  Marian Olech 

Sunday,  08.25.19 

9:45 AM  Miłosz Góralczyk 

   

  "I came to cast fire  

upon the earth" 

 Do you want to be on fire for God? Jesus 
shocked his disciples when he declared that 

he would cast fire and cause division rather than peace 
upon the earth. What kind of fire did Jesus have in mind 
here?  
The fire of God's purifying love and cleansing word 
 The image of fire in biblical times was often asso-
ciated with God and with his action in the world and in 
the lives of his people. God sometimes manifested his 
presence by use of fire, such as God's revelation to 
Moses through the burning bush in the wilderness which 
was not consumed by the flames. God assured the 
Hebrew people of his continual presence, guidance, and 
protection for them through the wilderness for forty years 
with the pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. 
The prophet Elijah called down fire from heaven to 
reveal God's presence and power and to purify the peo-
ple of false idols. The image of fire was also used as a 
sign of God's glory and holiness, his protective presen-
ce, and his righteous judgment and holy wrath against 
sin.  
 Fire is also a sign and symbol of the presence and 
power of the Holy Spirit. John the Baptist said that Jesus 
would baptize with the Holy Spirit and with fire. When 
the Holy Spirit was poured out upon the disciples at 
Pentecost "tongues of fire" appeared above their heads 
(Acts 2:3). We can see from both the Old and New Te-
stament Scriptures that God's fire purifies and cleanses 
to make us clean (sins washed away) and holy (fit to 
offer him acceptable praise and worship), and it inspires 
a reverent fear (awe in God's presence) and respect 
(obeying and giving God his due) for God and for his 
holy word.   
Loyalty unites - division separates 
 Why did Jesus link fire from heaven with costly 
division on the earth? Did he expect his followers to take 
his statement of "father against son and son against 
father" and "mother against daughter and daughter 
against mother" literally? Or was he intentionally using a 
figure of speech to emphasize the choice and cost of 
following him above all else? Jesus used a typical He-
brew hyperbole (a figure of speech which uses strong 
language and exaggeration for emphasis) to drive home 
an important lesson. We often do the same when we 
want to emphasize something very strongly. Jesus' 
hyperbole, however, did contain a real warning that the 
Gospel message does have serious consequences for 
our lives.  
 When Jesus spoke about division within families he 
likely had in mind the prophecy of Micah: a man's ene-
mies are the men of his own household. The essence of 

Christianity is loyalty to Jesus Christ - the Son of God 
and Savior of the world - a loyalty that takes precedence 
over every other relationship. The love of God compels 
us to choose who will be first in our lives. To place any 
relationship (or anything else) above God is a form of 
idolatry.  
Who do you love first and foremost? 
 Jesus challenges his disciples to examine who they 
love first and foremost. A true disciple loves God above 
all else and is willing to forsake all for Jesus Christ. 
Jesus insists that his disciples give him the loyalty which 
is only due to God, a loyalty which is higher than spouse 
or kin. It is possible that family and friends can become 
our enemies if the thought of them keeps us from doing 
what we know God wants us to do. Does the love of 
Jesus Christ compel you to put God first in all you do ? 
 The Gospel message is good news for those who 
seek pardon, peace, and the abundant life which God 
offers us through his Son, Jesus Christ. Jesus offers true 
freedom to those who believe in him - freedom from 
slavery to sin, Satan, and the oppressive forces of ha-
tred and evil that can destroy body, mind, and spirit. 
 Do you listen to the voice of your Savior and trust in 
his word? Commit your ways to him, obey his word, and 
you will find true peace, joy, and happiness in the Lord 
your God. 
 "Lord Jesus, may the fire of your love consume me 
and transform my life that I may truly desire nothing 
more than life with you. Fill me with the power of your 
Holy Spirit that I may always seek to please you and do 
your will."  

 

Daily Quote from the early church fathers:  
"We affirm that the fire that Christ sent out is for humani-
ty's salvation and profit. May God grant that all our he-
arts be full of this. The fire is the saving message of the 
Gospel and the power of its commandments. We were 
cold and dead because of sin and in ignorance of him 
who by nature is truly God. The gospel ignites all of us 
on earth to a life of piety and makes us fervent in spirit, 
according to the expression of blessed Paul (Romans 
12:11). Besides this, we are also made partakers of the 
Holy Spirit, who is like fire within us. We have been 
baptized with fire and the Holy Spirit. We have learned 
the way from what Christ says to us. Listen to his words: 
'Truly I say to you, that except a man be born of water 
and spirit, he cannot see the kingdom of God' (John 3:5). 
It is the divinely inspired Scripture's custom to give the 
name of fire sometimes to the divine and sacred words 
and to the efficacy and power which is by the Holy Spirit 
by which we are made fervent in spirit."(St. Cyril of 
Alexandria (376-444 AD)  
 

       Don Schwager   

  

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  mem-
ber 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  August 18, 2019 

Sakramenty 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. w 2020 roku.  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy mło-
dzież, która w 2019 roku ukończy 16 lat. Termin bierzmowania 20.IX.2019 - 12:00 

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  - tel. (206)282 - 1804 
Sakramenty: chrztu, I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są osobom, 

które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 



NA STRAŻY  

MARYJNYCH ŚLUBÓW NARODU  

Świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości było 
okazją do radości z powodu wydarzeń sprzed 100 lat, a także za-
proszeniem do historycznej refleksji. Do zadumy – nad  przyczyna-

mi utraty wolności, ale też nad tym, co w dążeniach wolnościowych było dla Pola-
ków wsparciem i niegasnącą nadzieją.  
 Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, za którym podążamy maryj-
nymi drogami wolności, odniesienie do historii Polski uczynił inspiracją do wielkie-
go duchowego programu, jakim były Jasnogórskie Śluby Narodu. Napisane przez 
niego w Komańczy – ostatnim miejscu trzyletniego uwięzienia – i złożone przez 
Polaków na Jasnej Górze w 1956 roku, odwoływały się do Królewskich Ślubów 
Jana Kazimierza sprzed 300 lat. Tamte historyczne Śluby, uznające Maryję Panią i 
Królową Polski, podjęte wobec zagrożenia Ojczyzny potopem szwedzkim, związa-
ne były z obietnicą naprawy społecznej. Nie zostały jednak dopełnione przez praw-
dziwą reformę życia. Dlatego wśród przyczyn rozbiorów i zniknięcia Rzeczypospo-
litej z mapy Europy, wymieniano upadek moralności, kryzys życia społeczno-
politycznego, który łączono z niewypełnieniem Ślubów Królewskich. Myśl o ich 
wypełnieniu ciągle powracała szczęśliwie w trudnych okolicznościach dziejowych.  
 W czasach zaborów, w środowisku emigracji polskiej we Francji, bardzo żywa 
była idea odrodzenia moralnego. Adam Mickiewicz pisał: „O ile polepszycie i po-
większycie duszę Waszą, o tyle polepszycie prawa Wasze i powiększycie granice 
Wasze”. W roku 1856 – w dwusetną rocznicę Ślubów Królewskich – odnowiono je 
w Paryżu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej. Miał to być akt przebłagania Królo-
wej Polski za niespełnienie tych Ślubów. Ożywiony kult Maryi Królowej Polski był 
jednocześnie inspiracją do porządkowania życia narodowego, a przez to drogą do 
odzyskania niepodległości.  
 W drugiej połowie XIX wieku powstają Bractwa Maryi Królowej Polski. Arcybi-
skup Józef Bilczewski, metropolita lwowski, mówił: „Polacy przyszli odnowić przy-
sięgę poddańczą, bo Jezusa chcą mieć zawsze swoim Królem, a Matkę Bożą na 
zawsze Panią i Królową. Ją chcą prosić, żeby zawsze uważała nas za swoją wła-
sność i panowała nad nami”. Biskup diecezji przemyskiej – św. Józef Sebastian 
Pelczar – łączył kult Królowej Korony Polskiej z programem katolickiej nauki spo-
łecznej. Błogosławiony Honorat Koźmiński wierzył, że gdyby cały naród zebrał się 
u stóp Jasnej Góry i odnowił Śluby, przyszłoby ocalenie.  
 Podsumowując te wysiłki, Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, jeszcze jako 
kardynał krakowski, w 1977 roku: „Wiele się mówiło na temat niedopełnienia Ślu-
bów Jana Kazimierza. Ale warto sobie dzisiaj uświadomić, że jeśli to było prawdą, 
to prawdą jest także i to, że wszystkie szlachetne, patriotyczne poczynania zmie-
rzające do odnowy Rzeczypospolitej, do jej odbudowy, w jakiś sposób nawiązywa-
ły do treści Ślubów Jana Kazimierza. (…) Nie można więc powiedzieć, że Śluby 
Jana Kazimierza nie zostały wypełnione. One wciąż się wypełniały. Poprzez 300 
lat naszych dziejów. Wypełniały się na podłożu naszych bolesnych doświadczeń. 
Można powiedzieć, że jeśli istotnie Polacy – odpowiedzialne za to instancje poli-
tyczne, sejmy, warstwa panująca, królowie – ich nie wypełnili, to w każdym razie 
wypełniła je Królowa Polski. Ona działała sobie właściwymi drogami w duszy Naro-
du. Ona wciąż nawiązywała do całej treści Ślubów Jana Kazimierza – religijnej, 
społeczno-moralnej i narodowej. Przecież właśnie w tych czasach największego 
upadku, w czasach rozbiorów Ona najbardziej okazała, że jest Królową, prawdziwą 
Władczynią Narodu, który nie miał wówczas swoich władców, bo stracił swój byt 
państwowy, swój byt polityczny”.  
 Potrzebę ciągłego powracania do treści Ślubów Narodu w wymiarze moral-
nym i społecznym widział także Prymas Tysiąclecia. Z czasu uwięzienia w Komań-
czy pochodzą słowa jego listu do kapłanów: „Naród polski składał już wiele razy 
swoje ślubowania. Chociaż dochował wiary Kościołowi, to jednak nie wyzbył się 
wielu nałogów i wad narodowych, które nie dadzą się pogodzić z postawą Narodu 
wierzącego. Tak często jesteśmy przedmiotem zgorszenia, gdy ludzie niewierzący 
patrz na życie wierzących. Nasza moralna słabość i chwiejność, pomimo silnej 
wiary, nasz relatywizm moralny, skłonność do ulegania złym przykładom i prądom, 
posłuch najrozmaitszym błędom, nieraz wprost absurdalnym, upadek moralności 
małżeńskiej, niewierność, rozwiązłość, nietrzeźwość – to wszystko sprawia, że 
pion moralno-społeczny Narodu jest chwiejny. Umiemy trwać godzinami w świąty-
niach, stać na placu jasnogórskim jak stara dąbrowa, ale ulegamy łatwo najsłab-
szym nawet podnietom do wszystkich grzechów i występków. Jesteśmy duchowo 
rozdwojeni, rozbici psychicznie, a stąd pozbawieni stylu życia i charakteru narodo-
wego. To wszystko umiemy dziwnie łączyć z naszym przywiązaniem do Kościoła, 
którego nie słuchamy w codziennym życiu; z naszą gorącą modlitwą, z której nie 
zbieramy należytych owoców; z naszą czcią do Matki Najczystszej, której tak prze-
ciwne jest nasze życie codzienne. Zwalczyć to rozdwojenie, zdobyć pion moralny, 

nauczyć się zwyciężać siebie, zdobyć męstwo wiary i życia chrześcijańskiego – to  
błogosławione dążenia niemal zachowawczego instynktu narodowego i zmysłu 
katolickiego”.  
Ojciec Święty Jan Paweł II, już jako papież, mówił o aktualności Jasnogórskich 
Ślubów Narodu: „Nie przedawniły się te słowa Jasnogórskiego Ślubowania z 1956 
roku. (…) Są aktualne w nowych warunkach i na nowy sposób. Są jeszcze bardziej 
niż wówczas warunkiem naszej społecznej dojrzałości. Warunkiem naszego miej-
sca w Europie”.  
Stawiając ponownie pytanie: Czy już wypełniliśmy zobowiązania Jasnogórskich 
Ślubów Narodu, jesteśmy świadomi, że nie. Ale ciągle na nowo podejmujemy trud 
życia Ewangelią Chrystusa, z pomocą Jego i naszej Matki.  
Maryjo, Przybytku sławny pobożności – pomóż nam, abyśmy byli na zawsze wierni 
Bogu.  
Wołamy do Ciebie słowami Milenijnego Aktu Oddania:  
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska 
(…). Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miło-
ści wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za 
wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej. (…)  
Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga 

w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.   
************************** ****************** **************** ************************** ****************** **************** ***** ****  

 Ogień i wymagania 
 W czasie wizyty św. Jan Pawła II na Jasnej Górze w 1983 roku padły 
znamienne słowa, skierowane do młodzieży w czasie Apelu Jasnogór-
skiego: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali”. Czemu ma służyć stawianie wymagań? Mądry wychowaw-

ca odpowie, że prawidłowemu rozwojowi, ponieważ każą one iść do przodu i 
pokonywać napotykane przeszkody i trudności. 
 Żeby wiara mogła zapłonąć żarem, płomień wiary musi być nieustannie 
podtrzymywany i podsycany. Pewną analogię możemy zobaczyć w ogniu olimpij-
skim, który jest wzniecany przy pomocy promieni słonecznych w ruinach świątyni 
Hery w starożytnej Olimpii na Peloponezie. Stamtąd sztafeta olimpijska przeka-
zuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja zapalania ognia sięga 
Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie – 1936 roku. Na koniec 
ogień niesiony w pochodni przybywa do miasta-gospodarza igrzysk. Tutaj w 
trakcie ceremonii otwarcia zapalany jest znicz olimpijski, który płonie przez cały 
czas trwania zawodów. 
 Płomień ognia olimpijskiego może zgasnąć, jak zdarzyło się to trzykrotnie 
wyniku oberwania chmury czy problemów technicznych. Podobne niebezpie-
czeństwo grozi płomieniowi wiary, który może zmniejszyć swoją intensywność 
lub zupełnie zagasnąć pod wpływem trudnych wydarzeń życiowych czy własnych 
zaniedbań, które mają wpływa na osłabienie wiary. 
Wiara, która jest dynamizmem otrzymanym na chrzcie, nie jest wolna od znaków 
zapytania czy różnego rodzaju wątpliwości. Częsta bywalczyni jednego z forów 
internetowych napisała m.in.: „Niepokoi mnie jakość mojej wiary. To, że moja 
wiara jest słaba, że nie potrafię dawać świadectwa. Staram się kierować w życiu 
wiarą, ale widzę, że postępuję nie tak jak powinnam – jaka jest wola Boża, cho-
ciaż nie wiem często jak powinnam. Niepokoi mnie, gdy widzę, że ktoś czyni coś 
niezgodnego z przykazaniami, ale nie umiem podjąć tematu, porozmawiać z 
kimś o tym tak, aby go do Boga przybliżyć. Staram się kierować w życiu katolicki-
mi zasadami, ale coraz wyraźniej widzę, że to, co dla mnie jest oczywiste, nie 
jest oczywiste dla innych, nawet dla tych, którzy chodzą do kościoła co niedzie-
lę”. 
 Wiara domaga się od nas dociekliwości w poznawaniu, stawianiu pytań, jak i 
poszukiwaniu odpowiedzi. Ale człowiek wiary powinien mieć również odwagę i 
żar Ducha Bożego, aby żyć wiarą na co dzień. Andrea Bocelli, najpopularniejszy 
tenor świata a jednocześnie człowiek głębokiej wiary, wyznał w jednym z wywia-
dów prasowych: „Sądzę […], że każdy z nas ma wielki przywilej, ale i konkretny 
obowiązek bycia żywym, pulsującym i pełnym radości świadkiem wiary chrześci-
jańskiej. Mało tego, mamy ją nieść, gdzie tylko możemy, poprzez przykład życia i 
propozycję dzielenia się z innymi, dawania siebie”. 
 Nie da się żyć i rozwijać właściwie bez stawiania wymagań sobie i innym. 
Wzorem jest dla nas Syn Boży, który jako największe kryterium pozostawił nam 
miłość do końca. Uobecnia się ona w Eucharystii, jak również jest wezwaniem, 
by zapalać miłością spotkanych po wyjściu ze świątyni ludzi. Będzie to możliwe 
tylko wtedy, gdy każdego dnia będziemy pogłębiali naszą osobistą więź z Jezu-
sem. 
ks. Leszek Smolinski 
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