
 

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 

Sacrament 
of Reconciliation 

30 min. Before Masses &  
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  6:30 - 7:30 PM 
 

Spowiedź Święta 
30 MIN. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ 
SOBOTA  4:00PM - 4:45PM 

VI Sunday in Ordinary Time February 17 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

BLESSED ARE THEY WHO HOPE IN THE LORD   

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  

www.st -margaret -church.org  

Parish Office Hours 

Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - NOON 

 
 (206) 282 - 1804 

                 (414) 651 - 0073 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY UFA PANU  
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The Mass Intentions 

Saturday, 02.16.19 
10:00 AM   - O miłość w rodzinie 
5:00 PM   - For all souls in purgatory 
 

Sunday, 02.17.19 
8:00 AM    + Carol and Poncho Vizzare 
9:45 AM    - O Boże miłosierdzie i wieczne  
 szczęście dla Janiny Domirskiej 
12:00 PM  + Janina Knapik w 6 rocznicę śmierci 
 

Tuesday, 02.19.19 
8:00 AM  - For all souls in purgatory 

 

Wednesday, 02.20.19 
11:00AM - Funeral Mass + Barbara Ann Deignan 
 

 7:30 PM  +Helena Popielska 
 

Thursday, 02.21.19  
8:00 AM   - _________________________ 
 

Friday, 02.22.19  
7:30 PM     - O Boże błogosławieństwo  

 dla Antoniego Sowińskiego z okazji urodzin 
 

Saturday, 02.23.19 
10:00 AM   - _________________________ 
5:00 PM   - For all souls in purgatory 
 

Sunday, 02.24.19 
8:00 AM    - _________________________ 
9:45 AM    - O Boże błogosławieństwo  
 dla Szymona Olech z okazji urodzin 
12:00 PM  - O Boże błogosławieństwo  
 dla Ireny z okazji urodzin 
*************************************************************************** 

Lectors 

Saturday, 02.16.19 
5:00 PM  Tom Acheson  

Sunday, 02.17.19 
8:00 AM  Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM  Antoni Kordula 
 Justyna Świerz 
12:00 PM  Aldona Bażant 
 Adam Nawrot 

Saturday, 02.23.19 
5:00 PM  Sharon Beale 

Sunday, 02.24.19 
8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Irena Kordula 
 Agnieszka Góralczyk 
12:00 PM  Izabela Łapiński 
 Alicja Sowińska 
*************************************************************************** 

Nadzwyczajni  

Szafarze Eucharystii 

Sunday,  02.17.19 
 9:45 AM  Marian Olech 
Sunday,  02.24.19 
 9:45 AM  Miłosz Góralczyk 

  

 "Blessed are you poor -  

yours is the kingdom of God" 

  When you encounter misfortune, grief, or 

tragic loss, how do you respond? With fear 

or faith? With passive resignation or with 

patient hope and trust in God? We know 

from experience that no one can escape all 

of the inevitable trials of life - pain, suffering, sickness, 

and death. When Jesus began to teach his disciples he 

gave them a "way of happiness" that transcends every 

difficulty and trouble that can weigh us down with grief 

and despair. Jesus began his sermon on the mount by 

addressing the issue of where true happiness can be 

found. The word beatitude literally means happiness or 

blessedness. Jesus' way of happiness, however, de-

mands a transformation from within - a conversion of 

heart and mind which can only come about through the 

gift and working of the Holy Spirit.  

True happiness can only be fulfilled in God 

How can one possibly find happiness in poverty, hunger, 

mourning, and persecution? If we want to be filled with 

the joy and happiness of heaven, then we must empty 

ourselves of all that would shut God out of our hearts. 

Poverty of spirit finds ample room and joy in possessing 

God alone as the greatest treasure possible. Hunger of 

the spirit seeks nourishment and strength in God's word 

and Spirit. Sorrow and mourning over wasted life and sin 

leads to joyful freedom from the burden of guilt and op-

pression.  

The beatitudes strengthen us in virtue and excellence 

St. Ambrose (339-397 A.D), an early church father and 

bishop of Milan, links the beatitudes with the four cardinal 

virtues which strengthen us in living a life of moral excel-

lence. He writes: "Let us see how St. Luke encompassed 

the eight blessings in the four. We know that there are 

four cardinal virtues: temperance, justice, prudence and 

fortitude. One who is poor in spirit is not greedy. One who 

weeps is not proud but is submissive and tranquil. One 

who mourns is humble. One who is just does not deny 

what he knows is given jointly to all for us. One who is 

merciful gives away his own goods. One who bestows his 

own goods does not seek another's, nor does he contrive 

a trap for his neighbor. These virtues are interwoven and 

interlinked, so that one who has one may be seen to have 

several, and a single virtue befits the saints. Where virtue 

abounds, the reward too abounds... Thus temperance has 

purity of heart and spirit, justice has compassion, patience 

has peace, and endurance has gentleness."  
(EXPOSITION OF THE GOSPEL OF LUKE 5.62–63, 68). 

No one can live without joy 

God reveals to the humble of heart the true source of 

abundant life and happiness. Jesus promises his disciples 

that the joys of heaven will more than compensate for the 

troubles and hardships they can expect in this world. 

Thomas Aquinas said: "No person can live without joy. 

That is why someone deprived of spiritual joy goes after 

carnal pleasures." Do you know the joy and happiness of 

hungering and thirsting for God alone?  

"Lord Jesus, increase my hunger for you and show me 

the way that leads to everlasting happiness and peace. 

May I desire you above all else and find perfect joy in 

doing your will."  

  

Jesus, though rich, became poor for us 

 "'Blessed,' it says, 'are the poor.' Not all the poor are 

blessed, for poverty is neutral. The poor can be either 

good or evil, unless, perhaps, the blessed pauper is to be 

understood as he whom the prophet described, saying, 'A 

righteous poor man is better than a rich liar' (Proverbs 

19:22). Blessed is the poor man who cried and whom the 

Lord heard (Psalm 34:6). Blessed is the man poor in 

offense. Blessed is the man poor in vices. Blessed is the 

poor man in whom the prince of this world (John 14:30) 

finds nothing. Blessed is the poor man who is like that 

poor Man who, although he was rich, became poor for our 

sake (2 Corinthians 8:9). Matthew fully revealed this when 

he said, 'Blessed are the poor in spirit' (Matthew 5:3). One 

poor in spirit is not puffed up, is not exalted in the mind of 

his own flesh. This beatitude is first, when I have laid 

aside every sin, and I have taken off all malice, and I am 

content with simplicity, destitute of evils. All that remains 

is that I regulate my conduct. For what good does it do 

me to lack worldly goods, unless I am meek and gentle?" 

St. Ambrose of Milan 

Don Schwager  

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

Friends of ST John Paul II Foundation 

Seattle Chapter 

The Foundation will meet on Sunday, February 24th 2019 at 1:30 
PM. We invite everyone to join us to plan activities for the year 
that will reflect the teachings of Pope ST John Paul II, especially 
for the youths. We hope that you all can come and be part of the 
planning. 
For more information please contact Fr. Andrzej Galant, SChr,: 
pastor@st-margaret-church.org /206-282-1804, or Adama Trim-

nell: art_lazz@yahoo.com/206-679-7897. 
*************************************************************************************************** 

Catholic  Printery  

 needs a salesperson  
 

Catholic Printery seeks a talented and energet-
ic print advertising sales representative with a positive customer 
service attitude and proven selling skills, as well as outstanding 
communication ability. Compensation includes base salary + 
commission. Please submit an introduction letter and resume to 

frontoffice@catholicprintery.com . 

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: 

St. Margaret of Scotland Parish Community  February 17 2019 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które w 2020 ukończą 9 lat 
 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która w 2019 roku  
      ukończy 16 lat. Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 22 września 2019 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Prosimy zgłaszać 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. 
 

ODWIEDZINY CHORYCH: W TYGODNIU, KIEDY JEST 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 systematycznie praktykują swoją wiarę 

mailto:frontoffice@catholicprintery.com


 Nasze trudne miłości 
 Pewien sędziwy proboszcz chciał żartobliwie 
zaczepić małą dziewczynkę i zapytał: „Lubisz mnie?”. 
Ta odpowiedziała: „Sam się lub!”. Oto przykład wielu 
naszych porażek na polu uczuciowości. Pragniemy 
mieć innych na własność, a jednocześnie nie chcemy 
paść ofiarą niczyjej zaborczości. Skąd ten głód dru-
giego i jednocześnie obawa przed nim? Czemu na-
sze życie – gdy chodzi o relacje – wciąż balansuje 

między błogosławieństwem i przekleństwem? Dlaczego zasługują one 
najczęściej na diagnozę Dostojewskiego: oni tak się kochają, jakby się 
nienawidzili?  

Człowiek ma swoje korzenie istnienia, które muszą być zanu-
rzone w miłości Boga. Tak jak zanurzeni w miłości Boga byli Adam i Ewa 
w raju. Przeżywali każde wydarzenie życia i wzajemną relację, czując się 
kochanymi przez Stwórcę. Stąd czerpali życiodajną siłę. Ale w ich życie 
wmieszał się wąż, który wciągnął w dialog Ewę i powoli przekonywał ją 
do ogłoszenia deklaracji niepodległości względem Stwórcy. Kiedy diabłu 
udało się zatruć Ewę, a potem jej męża Adama podejrzliwą insynuacją, 
że Bóg ich nie kocha i że ich okłamuje, ludzie, popełniając grzech, odcięli 
sobie życiodajny kanał Bożej miłości. Doświadczyli wewnętrznej pustki, 
śmierci swojego „ja”, które bez miłości umiera. Odtąd muszą szukać 
życia wszędzie. Chcą się zrealizować po swojemu. Jak głodne pijawki 
przysysają się do siebie nawzajem.  

Odcięci od życiodajnej gleby, jaką jest Bóg, szukamy siebie 
samych w naszych związkach z innymi osobami. Mój mąż ma mnie ko-
chać tak, jak ja chcę. Moja żona ma mnie rozumieć i spełniać natych-
miast wszystkie moje potrzeby. Moje dzieci mają rozwijać się na moją 
modłę i realizować moje projekty, zaspokajać moją ambicję i potrzebę 
wdzięczności.  Człowiek szuka człowieka, aby pod pozorem, że chodzi o 
miłość, móc wyssać z tamtego co się da. Wszystko byłoby dobrze, gdyby 
nie fakt, że ten drugi ma dokładnie tę samą potrzebę. I frustracja gotowa. 
Człowiek nie zdoła usatysfakcjonować w pełni sobą drugiego. Nie potrafi 
go zbawić. Dwoje egoistów, mimo najlepszych intencji, nie zapewni sobie 
raju. Dlatego potrzeba Chrystusa z Jego mocą zwycięstwa nad grze-
chem.  

Zwyciężony grzech to uleczona krwawiąca w nas rana, odbu-
dowana życiodajna więź z Bogiem, który wypełniając nas na powrót 
miłością, sprawia, że mamy punkt oparcia, by naprawdę zacząć drugiego 
kochać, dać mu się, stracić dlań życie. Tylko kochany może kochać. 
Drugiemu da oparcie ten tylko, kto sam je wcześniej odnalazł dla siebie. 
Dlatego potrzeba, by Chrystus wszedł na nowo w nasze relacje małżeń-
skie, rodzicielskie, synowskie i wszelkie inne, uzdrawiając je i opierając 
na mocnej, osobistej relacji ze Sobą. 
Ks. Robert Skrzypczak 
 

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

 Czym jest szczęście? 

 1.Jezusowe błogosławieństwa i odpowiadające im 
„biada” ukazują drogę do szczęścia. Słowa Jezusa wywra-
cają do góry nogami naszą „naturalną” wizję szczęścia. 
Kluczem jest uznanie, że poza Bogiem nic nie da mi 
szczęścia. Człowiek ubogi to człowiek wolny od przywią-

zania do czegokolwiek na tym świecie. Nie pragnący niczego bardziej niż 
samego Boga. Święty Ignacy uczył o tzw. indyferencji, czyli świętej obo-
jętności wobec wszystkiego, co nie jest Bogiem. „Tak więc chodzi o to, 
byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogac-
twa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego; i – 
co za tym idzie – byśmy spośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli-
tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla które-
go zostaliśmy stworzeni”. A tym celem jest oddawanie chwały Bogu, 
miłowanie wszystkiego w Bogu i ze względu na Boga. 

2.„Błogosławieni jesteście, ubodzy”. Temu błogosławieństwu odpo-
wiada: „biada wam, bogaczom”. Czy posiadanie rzeczy jest czymś złym? 
Nie w tym rzecz. Problem polega na tym, że dobrobyt, bogactwo dla 
wielu ludzi stają się celem, który przesłania wszystko, a zwłaszcza Boga. 
Gonitwa za pieniędzmi nie daje szczęścia. Zawsze będzie ich mało. 
Ubodzy to ludzie wolni od żądzy posiadania, od niezdrowego przywiąza-
nia do dóbr materialnych.  
Ubodzy potrafią błogosławić Boga i dziękować Mu w każdym, nawet 
najtrudniejszym położeniu. Jak Maryja w Magnificat powtarzają, że Bóg 
jest tym, który „strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głod-
nych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia”. 
 3.„Błogosławieni, którzy teraz głodujecie”. I równoległe ostrzeżenie: 
„biada wam, którzy teraz jesteście syci”. Jest w tym coś paradoksalnego, 
bo przecież szczęście kojarzy się z zaspokojeniem głodu ciała i duszy. 
Jedzenie, picie, seks – to wartości, które pochodzą od Boga. Chodzi 
jednak o to, aby nie uczynić z nich bożka. By nie uwięzić swojej pasji 
szczęścia w pogoni za zmysłowymi doznaniami. By nie wpaść w samo-
nakręcający się schemat uzależnienia, które domaga się coraz większej 
dawki doznań. By nie szukać zaspokojenia głodu nieskończoności w 
rzeczach skończonych. 
 4.„Błogosławieni, którzy teraz płaczecie”. Czy Bóg zabrania nam 
śmiechu, żartu, zwykłych codziennych radości? Absolutnie nie. To nor-
malne, że nie chcemy być smutni i poszukujemy pozytywnych emocji. 
Rzecz w tym, że i w tej dziedzinie trzeba zachować wolność. Emocjonal-
ny komfort, na który dziś tak bardzo kładzie się akcent, nie jest tym sa-
mym co szczęście. Człowiek łatwo uzależnia się od emocjonalnej satys-
fakcji i wciąż oczekuje jej więcej. Życie nie polega jednak na tym, aby 
zawsze czuć się komfortowo i kolekcjonować doznania. Czy łzy, czyli 
zdolność do przyjęcia cierpienia, nie są znakiem tego, że naprawdę ko-
chamy? 
 5.Błogosławieństwa są portretem Ukrzyżowanego. Na krzyżu sam 
Jezus był ubogi, głodny, smutny, odrzucony przez swoich. I wtedy stał 
się największym błogosławieństwem dla świata.  

Ks. Tomasz Jaklewicz 
 

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

Upadamy i wstajemy  

Dwóch mnichów szło przez pustynię. Nagle patrzą, a przed 
nimi stoi kobieta i chce przejść przez potok. Boi się jednak, 
bo potok jest głęboki. Mnich wziął ją więc na ręce, bo potęż-
ny był z niego chłop, przeniósł na drugą stronę, postawił 
i razem z kompanem poszedł dalej. Nastał wieczór. Ten 

drugi mnich, starszy, mówi do młodszego (bo się cały dzień nie odzywał): –
 Wziąłeś więc tę kobietę na ręce i przeniosłeś ją na drugą stronę? – No, 
wziąłem – odparł tamten. – I  naprawdę dotykałeś jej ciała, i niosłeś ją na 
drugą stronę? – Dotykałem. – To jest nieprawdopodobne. Młody jednak 
powiedział: „Ale ja ją zostawiłem na drugim brzegu, a widzę, że ojciec ją cały 
czas niesie w myślach”. W niejednym małżeństwie, w którym pojawił się 
konflikt, zdrada, jakiś incydent, on nie opuszcza tej relacji. Na przykład: ko-
chanka męża zaczyna rządzić w domu małżeństwa, chociaż już jej tam nie 
ma. Niby para wszystko sobie wytłumaczyła. Chcieliby się pocałować, ale 
ona przypomina się jej i jemu. Żona w każdej nerwowej sytuacji będzie mó-
wić: „Ja już cię znam, gagatku, wiem, co potrafisz”. Jeśli chcemy komuś 
wybaczyć, musimy zapomnieć o tym, co się stało. Naprawdę zapomnieć. Nie 
ma innego wyjścia. Tymczasem często w sercu nosimy ciągle ranę i nie 
chcemy jej opatrzyć, pozwolić się jej . Myślimy, że Bóg będzie się zachowy-
wał tak samo, tymczasem Jego miłosierdzie jest nieskończone”  
 

ks. Pawlukiewicz, Piotr 
 
****************************************************************************************************************************************** 

 Komunikat Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
 

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Koła na kolejne spotkanie, 
które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 24 lutego godz. 1:30PM w salce kate-
chetycznej.  

17 Lutego, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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