
 

 

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 

XVI Sunday in Ordinary Time July 21 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

He who does justice  

will live in the presence of the Lod 

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie 

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 
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The Mass Intentions 

Saturday, 07.20.19 
10:00AM  + Teresa Spisak w rocznicę śmierci 

5:00PM  - For God’s blessing and good health  
 for Bernie Taylor 
  

Sunday, 07.21.19   
8:00AM  - For God’s blessing and good health  
 for Evelyn Soros 
9:45AM + Adam Hejmej 
12:00PM - W intencji zamordowanych  
 Polaków na Wołyniu  
 

Tuesday, 07.23.19 
8:00 AM   - For Parishioners 

Wednesday, 07.24.19  
7:30PM  - O wiarę, Boże błogosławieństwo  
 oraz zdrowie dla Krzysztofa 
 

Thursday, 07.25.19  
8:0 AM  - special intention 
 

Friday, 07.26.19 
7:30 PM - W intencji Parafian 
 

Saturday, 07.27.19 
10:00AM  + Władysław Marcinkowski  
 w rocznicę śmierci 

5:00PM  - For God’s blessing and good health  
 for Justyna Galant 
  

Sunday, 07.28.19   
8:00AM  - For God’s blessing and good health  
 for Sally Keane 
9:45AM + O Boże błogosławieństwo  
 i zdrowie dla Jana 
12:00PM + Jim Bruders 

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

LEKTORS 
Saturday, 07.20.19 
5:00 PM  Tom Beale 

Sunday, 07.21.19 

8:00 AM  Nancy Ito-DelRey 
9:45 AM  Natalia & Dominik Bochniarz 
12:00 PM  Andrzej & Izabela Łapiński 
 

Saturday, 07.27.19 
5:00 PM  Sharon Beale 

Sunday, 07.28.19 

8:00 AM  Anne - Marie Trimnell 
9:45 AM  Irena Kordula / Jakub Bernacki 
12:00 PM  Izabela Łapiński / Aldona Bażant 
************************** ****************** **************** **********  

 NADZWYCZAJNI SZAFARZE 
EUCHARYSTII 
Sunday,  07.21.19 

9:45 AM  Miłosz Góralczyk 

Sunday,  07.28.19 

 9:45 AM  Michał Franczyk 

  

You are anxious - 

 one thing is needful" 
 

  Does the peace of Christ reign in your 
home and in your personal life? Jesus loved 
to visit the home of Martha and Mary and 

enjoyed their gracious hospitality. In this brief encounter 
we see two very different temperaments in Martha and 
Mary. Martha loved to serve, but in her anxious manner 
of waiting on Jesus, she caused unrest. Mary, in her 
simple and trusting manner, waited on Jesus by sitting 
attentively at his feet. She instinctively knew that what 
the Lord and Teacher most wanted at that moment was 
her attentive presence.  
Give your concerns and pre-occupations to the Lord 
 Anxiety and preoccupation keep us from listening 
and from giving the Lord our undivided attention. The 
Lord bids us to give him our concerns and anxieties 
because he is trustworthy and able to meet any need 
we have. His grace frees us from needless concerns 
and preoccupation. Do you seek the Lord attentively? 
And does the Lord find a welcomed and honored place 
in your home?  
Always welcome the Lord into your home and heart 
 The Lord Jesus desires that we make a place for 
him, not only in our hearts, but in our homes and in the 
daily circumstances of our lives as well. We honor the 
Lord when we offer to him everything we have and 
everything we do. After all, everything we have is an 
outright gift from God. Paul the Apostle urges us to give 
God glory in everything: "Whatever you do, in word or 
deed, do everything in the name of the Lord Jesus, 
giving thanks to God the Father through him" .   
 When you sit, eat, sleep and when you entertain 
your friends and guests, remember that the Lord Jesus 
is also the guest of your home. Scripture tells us that 
when Abraham opened his home and welcomed three 
unknown travelers, he welcomed the Lord who blessed 
him favorably for his gracious hospitality. The Lord 
wants us to bring him glory in the way we treat others 
and use the gifts he has graciously given to us. God, in 
turn, blesses us with his gracious presence and fills us 
with joy.  
"Lord Jesus, to be in your presence is life and joy for 
me. Free me from needless concerns and preoccupa-
tions that I may give you my undivided love and atten-
tion."  
        Don Schwager  
************************** ****************** **************** ************************** ******  

Only one thing is necessary 

Inspiration of the Holy Spirit 

From the Sacred Heart of Jesus  

 Life is full of problems, occupations 
and needs, yet I say; only one thing is 
necessary: to find God. Mary chose the 

best part of life while Martha who was doing other very 
good things to serve me, was less spiritual.  
 This is what I mean: seek the Kingdom of Heaven 
first, and everything else will be given unto you. Why 
worry so much about the things that are perishable and 
about the needs of life if the spiritual things are neglect-
ed? It doesn’t make any sense. A person may work 
very hard all his or her life seeking only what is tempo-
rary and neglecting to find God.  
 You are all human beings, with very short lives, 
you are full of needs and responsibilities in this world, 
but they should not occupy you so as to make you 
neglect the reason for your very existence. You have 
been created in the image of God; through your bap-
tism you enter into my being and by my power I make 
you children of God. Your divinity is concealed and 
obscured by your sinfulness, but I have come to forgive 
your sins and to purify you in order to prepare you for 
eternal life.  
 You have been created to know me, to love me 
and to serve me. Some choose to ignore me thus re-
jecting me, some refuse to serve me by not loving 
others. What I desire from you is your sanctification 
through your daily life. I am not asking everyone to 
become priests or religious, this is a special gift of faith 
given to some. I ask you all to look up to Heaven, to 
realize that you belong there, that you must work for 
your salvation in this life by coming closer to me.  
 You can find me in your daily life if you desire to 
live in my Presence, if you think of me, if you do little 
things to please me, if you love others as if you were 
loving me.  
 I knock on the door of every heart, but they are so 
deaf, they cannot hear me. They are busy with the 
failures of the past, with the problems of the present 
and with the plans of the future. They don’t stop worry-
ing about life; they never find time for me who can 
provide all the answers.  
 My heart is opened for all of you to enter. Take 
refuge in my holy wounds and be healed. My blood is 
available to you to cleanse you from your sins and to 
give you the strength to live for me. My peace is waiting 
for those who come to me, so that they may find the 
purpose of life.  
 Put the first commandment into practice, love the 
Lord your God with all your heart, with all your mind, 
with all your soul and with all your strength and love 
your neighbor as yourself. Put aside some time of med-
itation and prayer for me. I will reward your faith with 
the gifts of peace and joy.  

  Joseph of Jesus and Mary 

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  July 21, 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. 



 Homilia o. Jacka Salija OP w rocznicę 

Rzezi Wołyńskiej  

 Łuck, 14 lipca, 2019  

Patrzmy na siebie wzrokiem pojednania 
Najpierw się przedstawię. Jestem synem ziemi wołyńskiej. 
Urodziłem się w sierpniu 1942 r. we wsi Budy (gmina Werba, 
pow. Dubno). Polacy mieszkający w tej wsi zostali napadnięci 

15 kwietnia 1943 r., a więc na trzy miesiące przed straszliwą „krwawą niedzielą”. Chutor 
moich rodziców był szczęśliwie dość oddalony od wsi i to nas ocaliło. Mianowicie przybie-
gła do nas przerażona, a rodzicom znana tylko z widzenia Ukrainka, wołając, żebyśmy 
uciekali, bo na wsi mordują Polaków. W maju zostaliśmy wywiezieni do Niemiec i rodzice 
nie mieli już okazji podziękować swojej wybawicielce, ani nawet dowiedzieć się, jak się 
ona nazywa. Tak czy inaczej, wydaje się, że gdyby nie tamta anonimowa Ukrainka, 
prawdopodobnie zakończyłbym swoje życie jako ośmiomiesięczne niemowlę.(…) 
 Przedtem jednak wstępna uwaga na temat samej natury pojednania. Otóż jest 
czymś oczywistym, że pojednanie możliwe jest tylko na gruncie prawdy. Można powie-
dzieć, że pojednanie stoi na dwóch filarach. Te filary to, po pierwsze, rozliczenie, czyli 
rzetelne poznanie i uznanie prawdy, i po drugie, przebaczenie. Jedno i drugie jest nie-
zbędne, żeby pojednanie mogło się dokonywać. Jednak nieustannie trzeba uważać, żeby 
któryś z tych filarów nie zdominował tego drugiego. Bo jeśli będziemy mówili przede 
wszystkim o rozliczaniu, możemy jeszcze pogłębić nasze wzajemne wrogości (zamiast je 
zmniejszać) i zaprzepaścić samą sprawę pojednania. Jeżeli z kolei będziemy mówili 
przede wszystkim o tym, żeby sobie wzajemnie przebaczyć, ryzykujemy nieautentycz-
ność takiego nazbyt pospiesznego pojednania. Powtarzam, konieczne jest jedno i drugie. 
Zło musi być rozliczone, ciałom niesprawiedliwie zamordowanych należy oddać szacu-
nek i złożyć do grobów; cała prawda o dokonanych zbrodniach powinna być nazwana i 
uznana. 
 Jednak cały ten proces niech się dokonuje z myślą o tym, żeby przyczyniać się w 
ten sposób do wzajemnego pojednania. Rozliczanie tak zawzięte, że pogłębiałoby tylko 
wzajemną wrogość, na pewno Bogu podobać się nie może. Jednak niedobre byłoby 
również pojednanie budowane na udawaniu, że nie było tego zła, które przecież było, 
albo na udawaniu, że to zło wcale nie było takie wielkie. Takie pseudo-pojednanie to 
byłoby tylko jak plaster położony na ropiejącą ranę. (…) 
 Kiedy nadszedł moment, że Jan Paweł II mógł przyjechać z pielgrzymką do wolnej 
już Ukrainy (było to w czerwcu 2001 r.), problem ukraińsko-polskiego pojednania podjął 
zwłaszcza we Lwowie. Ojciec Święty przypomniał wówczas, jak ważne jest oczyszczanie 
pamięci historycznej, zarazem jednak zwrócił uwagę na fałsz takich rozliczeń historycz-
nych, które pogłębiają nienawiść i zamykają na pojednanie. „Niech dzięki oczyszczeniu 
pamięci historycznej – mówił wtedy święty papież – wszyscy będą gotowi stawiać to, co 
jednoczy, wyżej niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym 
szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy i autentycznej solidarności”. 
 Dopiero za dwa lata – na początku lipca 2003 r., w liście napisanym z okazji 60. 
rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu, a skierowanym do Prymasa Polski oraz do 
obu kardynałów rezydujących we Lwowie – Jan Paweł II opublikuje swoje zdecydowanie 
bardziej konkretne wezwanie do pracy na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania. Temu 
listowi poświęcę jeszcze chwilę odrębnej uwagi. Przedtem jednak pragnę powiedzieć 
kilka zdań na temat niebezpieczeństwa zakłamania i hipokryzji, jakie mogą się kryć za 
zbyt łatwo rzucanymi wezwaniami do tego, żeby tam, gdzie w opisie i w ocenach tych 
samych wydarzeń historycznych różnimy się może szczególnie głęboko, porozumienia 
szukać na podstawie całej prawdy, której wzajemnie przed sobą nie będziemy ukrywać, 
choćby ta prawda była dla którejś ze stron nie wiem jak bolesna i zawstydzająca. 
 Mianowicie wszyscy, nawet najuczciwsi spośród nas, ulegamy – chcemy czy nie 
chcemy, świadomie lub bezwiednie – różnym egocentrycznym skrzywieniom. Kiedy 
pojawia się problem krzywd – zarówno tych, które my zadaliśmy innym, jak tych, których 
od nich doznaliśmy – to egocentryczne skrzywienie daje o sobie znać w sposób wręcz 
nieunikniony. Owszem, jeśli prawdę na temat krzywdy chcemy poznać uczciwie, staramy 
się przekraczać nasze uleganie subiektywnym ocenom, jednak nawet przy najlepszej 
woli obraz tych samych wydarzeń będzie u obu stron naznaczony jakimś subiektywi-
zmem. 
 Sens tego, co chcę teraz powiedzieć, znakomicie oddaje spopularyzowane przez 
Józefa Mackiewicza litewskie przysłowie: „Tylko własne łzy są gorzkie, łzy cudze są 
jedynie mokre”. Spróbujmy w perspektywie tego przysłowia skomentować twierdzenie 
zawarte w wydanym sześć lat temu, w 70. rocznicę Krwawej Niedzieli liście pasterskim 
Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy, że wobec zbrodni dokonywanych wówczas 
przez ukraińskich nacjonalistów „reakcją ze strony polskiej były podejmowane akcje 
obronne i sporadyczne akcje odwetowe, w których także zginęli niewinni Ukraińcy. Nie 
były to wszakże działania proporcjonalne ani pod względem liczby ofiar, ani barbarzyń-
skich metod”. 
 Owszem, patrząc od strony prawdy materialnej, faktycznie tak było. Jednak żadne 
to usprawiedliwienie dla zbrodni, jakich w tych akcjach dopuścili się Polacy przeciwko 
Ukraińcom. Zbrodniami żadnych rachunków się nie wyrównuje. Łzy, jakie wtedy wylewali 
skrzywdzeni Ukraińcy, też były gorzkie, a nie tylko mokre. My, Polacy, zdecydowanie 
więcej powinniśmy sobie tamte zbrodnie uświadamiać, obżałowywać je przed Bogiem i 
przepraszać za nie naszych Braci Ukraińców. 

 Patrząc z tej perspektywy należy wyrazić najwyższy podziw dla kardynała Lubomy-
ra Huzara, który podczas wspomnianego spotkania narodu ukraińskiego z papieżem 
zdecydował się złożyć następującą deklarację: 
 „Uznajemy, że w ubiegłowiecznej historii naszego Kościoła były też chwile mroczne 
i duchowo tragiczne. Stało się tak, że niektórzy synowie i córki Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego wyrządzali zło – niestety świadomie i dobrowolnie – swoim bliźnim z 
własnego narodu i z innych narodów. W twojej obecności, Ojcze Święty, pragnę za nich 
wszystkich prosić o przebaczenie Boga, Stwórcę i Ojca nas wszystkich, oraz tych, któ-
rych my, synowie i córki tego Kościoła, w jakikolwiek sposób skrzywdziliśmy. Aby nie 
ciążyła na nas straszliwa przeszłość i nie zatruwała naszego życia, chętnie przebaczamy 
tym, którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzili nas. Jesteśmy przekonani, że w duchu 
wzajemnego przebaczenia możemy spokojnie przystąpić do wspólnego z Tobą sprawo-
wania tej Eucharystii, ze świadomością, że w ten sposób wstępujemy ze szczerą i mocną 
nadzieją w nowe i lepsze stulecie”. 
 Na trzy szczegóły tej deklaracji warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, kardynał Huzar 
nie czuł się kompetentny – i chyba słusznie – żeby składać tę deklarację w imieniu całe-
go ukraińskiego narodu; on ją składał w imieniu Kościoła, którego był pasterzem. Po 
drugie, o przebaczenie zwrócił się Kardynał najpierw do „Boga, Stwórcy i Ojca nas 
wszystkich” – cóż bowiem warte byłyby jakiekolwiek tylko ludzkie prośby o przebaczenie, 
gdyby nie były przeniknięte nadzieją, że jeden tylko Bóg ma moc pojednać ze sobą tych, 
którzy się tak ciężko wzajemnie poranili. I wreszcie po trzecie, zgodnie z prawdą histo-
ryczną, Kardynał podkreśla, że krzywdy od nas, „niektórych synów i córek Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego”, doznali „bliźni z własnego narodu oraz z innych narodów”. 
Uderza czysty, wzorcowo ewangeliczny ton tej deklaracji. Jej Autorowi chodzi nie tylko o 
zasypywanie przepaści, jakie zostały wykopane między naszymi dwoma Narodami. On 
przypomina, że wiele zła wyrządzili również Ukraińcy innym Ukraińcom – i że również te 
wydarzenia domagają się od nas duchowego przepracowania. 
 Ten sam ton cechuje wspomniany list św. Jana Pawła II z 7 lipca 2003 r., wydany w 
60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu, wzywający oba nasze Narody do pełnego 
pojednania. Za niecałe dwa lata Jan Paweł II miał zostać wezwany do Domu Ojca, zatem 
potraktujmy go jako jego testament dla obu naszych Narodów. Ze względu na wyjątkową 
wagę tego tekstu, pozwolę sobie przytoczyć teraz obszerne jego fragmenty: 
 „W zawierusze drugiej wojny światowej, gdy pilniejsza powinna być potrzeba soli-
darności i wzajemnej pomocy, mroczne działanie zła zatruło serca, a oręż doprowadził 
do rozlewu niewinnej krwi. Teraz, w sześćdziesiąt lat od tamtych smutnych wydarzeń, w 
sercach większości Polaków i Ukraińców utwierdza się coraz bardziej potrzeba głębokie-
go rachunku sumienia”. 
 Czasy były takie – wypowiedzmy myśl świętego Papieża swoimi słowami – że 
domagały się od nas i od naszych narodów większego niż zwykle zaangażowania na 
rzecz dobra. Stało się coś przeciwnego: niektórzy z nas dopuścili się nawet straszliwych 
zbrodni. Czytajmy dalej świętego Papieża: 
 „Odczuwa się konieczność pojednania, które pozwoliłoby spojrzeć na teraźniej-
szość i przyszłość w nowym duchu. To skłania mnie do wdzięczności wobec Boga razem 
z tymi, którzy w zadumie i w modlitwie wspominają wszystkie ofiary tamtych aktów prze-
mocy.  
 Nowe tysiąclecie, w które niedawno wkroczyliśmy, wymaga, aby Ukraińcy i Polacy 
nie pozostawali zniewoleni swymi smutnymi wspomnieniami przeszłości. Rozważając 
minione wydarzenia w nowej perspektywie i podejmując się budowania lepszej przyszło-
ści dla wszystkich, niech spojrzą na siebie nawzajem wzrokiem pojednania. 
 Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczać 
sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień, i w ten 
sposób przyczyniać się do budowania świata, w którym respektuje się życie, sprawiedli-
wość, zgodę i pokój. Ponadto chrześcijanie, wiedząc, że Bóg “dla nas grzechem uczynił 
Tego, który nie znał grzechu” (2 Kor 5,21), wezwani są, by uznać błędy przeszłości, aby 
obudzić własne sumienia wobec obecnych kompromisów i otworzyć serca na autentycz-
ne, trwałe nawrócenie”. 
 Słowa te naprawdę mają w sobie coś z testamentu. I tak też – jako poniekąd testa-
ment tak kochanego przez nas Ojca Świętego – próbujmy je przyjąć. A zatem: 
 

1. W żalu i modlitwie polecajmy Bogu ofiary tamtych zbrodni. Zwłaszcza módlmy się za 
ofiary zbrodni popełnionych przez rodaków. Ukraińcy niech modlą się za pomordowa-
nych wtedy na Wołyniu Polaków, Polacy – za pomordowanych przez siebie Ukraińców. 
Jako Polacy chciejmy uznać, że w fakcie, iż w polskich akcjach odwetowych zginęło bez 
porównania mniej niewinnych Ukraińców, niż niewinnych Polaków w trakcie rzezi wołyń-
skiej, w żadnym wypadku nie powinno się szukać usprawiedliwienia dla zabijania niewin-
nych ludzi. 
 

2. Starajmy się patrzeć na siebie nawzajem wzrokiem pojednania. A mówiąc po prostu: 
Niech Polacy starają się lubić Ukraińców mniej więcej tak, jak lubią samych siebie. Po-
dobnie Ukraińcy – Polaków. A przynajmniej starajmy się bez niechęci myśleć jedni o 
drugich. I cieszmy się nawzajem sukcesami i osiągnięciami tych drugich. 
 

3. Od tego, czy potrafimy uznać błędy przeszłości i przebaczać sobie wzajemnie, istotnie 
zależy to, czy naprawdę chcemy uczestniczyć w budowaniu świata, w którym respektuje 
się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. 

Panie Jezu, pokoju i pojednanie nasze – zmiłuj się nad nami. Amen. 

21 Lipca, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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