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Parish Office Hours

Kancelaria Parafialna
Kancelaria Parafialna

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

T

Tuesday / Wtorek
9:00AM - NOON
(206) 282 - 1804
(414) 651 - 0073

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

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia

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

With the Lord is mercy and fullness of

June 10 2018
The Mass Intentions

Saturday, 06.09.18

10:00 AM - za zmarłych z wypominek
5:00 PM + Fr. Michael Wagner

St. Margaret of Scotland Parish Community
"Whoever does the will of God
is my brother, and sister,
and mother"

Who do you love and cherish the most?
God did not intend for us to be alone,
Sunday, 06.10.18
8:00 AM - For God’s blessing for Nancy Farrar but to be with others. He gives us many opportuni9:45 AM + Agnieszka Marczak
ties for developing relationships with family, friends,
12:00 PM ++ Eugenia, Stanisław Urbański,
Wawrzyniec Witos
neighbors, and co-workers. Why did Jesus, on this
Tuesday, 06.12.18
occasion, seem to ignore his own relatives when
8:00 AM - For God’s blessing for
Wednesday, 06.13.18
they pressed to see him? His love and respect for
7:30 PM - O Boże błogosławieństwo dla
Antoniego oraz jego braci z rodzinami his mother and his relatives was unquestionable.
Thursday, 06.14.18
Jesus never lost an opportunity to teach his disci8:00 AM - For God’s blessing for Rick Williams
ples a spiritual lesson and truth about the kingdom
Friday, 06.15.18
of God. On this occasion when many gathered to
7:30 PM - O Boże błogosławieństwo i powrót
do zdrowia dla Elżbiety
hear Jesus he pointed to another higher reality of
Saturday, 06.16.18
relationships, namely our relationship with God and
10:00 AM - ________________________
5:00 PM - For God’s blessing and recovery
with those who belong to God.
for Elisabeth
What is the essence of being a Christian? It is
Sunday, 06.17.18
8:00 AM - For God’s blessing and recovery
certainly more than doctrine, precepts, and comfor Elisabeth
mandments. It is first and foremost a relationship - a
9:45 AM - O Boże błogosławieństwo
oraz potrzebne łaski dla Roszka
relationship of trust, affection, commitment, loyalty,
12:00 PM - O Boże błogosławieństwo oraz
faithfulness, kindness, thoughtfulness, compassion,
potrzebne łaski dla dobroczyńców
Lectors
mercy, helpfulness, encouragement, support,
Saturday, 06.09.18
strength, protection, and so many other qualities
5:00 PM
Tom Acheson
that bind people together in mutual love and unity.
Sunday, 06.10.18
8:00 AM
Paula Guinasso
God offers us the greatest of relationships - union of
9:45 AM
_________________
12:00 PM
Katecheci
heart, mind, and spirit with himself, the very author
Saturday, 06.16.18
and source of love (1 John 4:8,16). God's love nev5:00 PM
Sarah Walsh
er fails, never forgets, never compromises, never
Sunday, 06.17.18
8:00 AM
Paula Guinasso
lies, never lets us down nor disappoints us. His love
9:45 AM
Irena Kordula
is consistent, unwavering, unconditional, and unPaweł Kulik
12:00 PM
Andrzej Łapiński
stoppable. Nothing can deter him from ever leaving
Adam Nawrot
Eucharistic Ministers
us, ignoring us, or treating us unkindly. He will love
Saturday, 06.09.18
us no matter what. It is his nature to love. That is
5:00 PM Ignatius Mokuohai
why he created us - to be united with him and to
Sunday, 06.10.18
8:00 AM Evelyn Soros / Albert Freedman
share in his love and unity of persons (1 John 3:1).
9:45 AM Marian Olech
God is a trinity of three divine persons - Father,
Saturday, 06.16.18
5:00 PM Ignatius Mokuohai
Son, and Holy Spirit - and a community of love. That
Sunday, 06.17.18
is why Jesus challenged his followers and even his
8:00 AM Sharon Beale / Albert Freedman
9:45 AM Michał Franczyk
own earthly relatives to recognize that God is the
true source of all relationships. God wants all of our
relationships to be rooted in his love.

Sacraments

Jesus is God's love incarnate - God's love
made visible in human flesh (1 John 4:9-10). That is
why Jesus describes himself as the good shepherd
who lays down his life for his sheep and the shepherd who seeks out the sheep who have strayed
and lost their way. God is like the father who yearns
for his prodigal son to return home and then throws
a great party for his son when he has a change of
heart and comes back (Luke 15:11-32). Jesus offered up his life on the cross for our sake, so that
we could be forgiven and restored to unity and
friendship with God. It is through Jesus that we
become the adopted children of God - his own sons
and daughters. That is why Jesus told his disciples
that they would have many new friends and family
relationships in his kingdom. Whoever does the will
of God is a friend of God and a member of his family - his sons and daughters who have been ransomed by the precious blood of Christ.
An early Christian martyr once said that "a
Christian's only relatives are the saints" - namely
those who have been redeemed by the blood of
Christ and adopted as sons and daughters of God.
Those who have been baptized into Jesus Christ
and who live as his disciples enter into a new family,
a family of "saints" here on earth and in heaven.
Jesus changes the order of relationships and shows
that true kinship is not just a matter of flesh and
blood. Our adoption as sons and daughters of God
transforms all of our relationships and requires a
new order of loyalty to God first and to his kingdom
of righteousness and peace. Do you want to grow in
love and friendship? Allow God's Holy Spirit to
transform your heart, mind, and will to enable you to
love freely and generously as he loves.
"Heavenly Father, you are the source of all true
friendship and love. In all my relationships, may
your love be my constant guide for choosing what is
good and for rejecting what is contrary to your will."
Don Schwager

Sakramenty

SACRAMENT OF BAPTISM: Please contact Parish Office at least CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
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:

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. w 2020 roku. W
katechezie obowiązkowo uczestniczą dzieci, które w 2020 r. ukończą 9 lat
BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy młodzież,
która w 2019 roku ukończy 16 lat.
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.

St. Margaret of Scotland Parish Community
Drodzy Parafianie, przez najbliższe miesiące,
będziemy mieli okazję przybliżyć sobie postać
Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Zachęcam do osobistej lektury a także do kolekcjonowania biuletynów zawierających te przebogate treści.

DROGA WOLNOŚCI Z MARYJĄ
W roku dziękczynienia za stulecie odzyskania niepodległości, podejmujemy
trud odkrywania daru wolności, która – jak przypominał nam Święty Jan Paweł II
– nie jest darem otrzymanym raz na zawsze. Wolność jest zadaniem. Aby to
zadanie wypełnić, potrzeba nam wychowawców i przewodników. Jednym z nich
jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.
W naszych rozważaniach podążać będziemy drogą jego maryjnego programu, odkrywając zawarte w nim przestrzenie wolności, których mamy strzec w
nas samych, w naszym życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.
Prymas Tysiąclecia przeszedł do historii jako mądry i dobry pasterz, który
pewną dłonią przeprowadził Polskę przez „morze czerwone komunizmu”. Święty
Jan Paweł II powiedział, że: „Był on siłą narodu, a jego siłą był naród”. Ojciec
Święty, związany najsilniejszymi więzami z Prymasem Tysiąclecia, prosił nas,
swoich rodaków: „Szczególnym przedmiotem (…) medytacji uczyńcie postać

niezapomnianego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego
naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie
przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie, i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on – Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry
Pasterz – wycisnął trwałe, niezatarte piętno”. Życie i nauczanie Kardynała Wy-

szyńskiego jest dla nas drogowskazem do prawdziwej wolności.
Umiłowania Ojczyzny uczył się już w dzieciństwie. Urodził się w 1901 roku,
w zaborze rosyjskim. Od początku życia wolność Ojczyzny była jego tęsknotą.
„Nocą mój ojciec – opowiadał Prymas – zabierał mnie nieraz w odległe lasy.

Jechało z nim zawsze razem kilku miejscowych zaufanych gospodarzy. Stawiali
krzyże na drogach i różnych kopcach [upamiętniających powstańców styczniowych]. Wracaliśmy w zupełnym milczeniu, nigdy nie wolno było o tym mówić ani
słowem”. Od dziecka uczył się też historii Polski. Po latach wspominał: „Mając lat
dziesięć po raz pierwszy dostałem do ręki w domu mojego ojca książkę ukazującą historię Polski pt.: Dwadzieścia cztery obrazki. Oczywiście była to książka
zabroniona, nie wolno jej było przechowywać w domu, ale mój ojciec był człowiekiem tak oddanym sprawom Narodu, że narażając się na prześladowania, nie
lękał się uczyć swoich dzieci historii Polski, choćby potajemnie”.
Do końca życia Prymas Tysiąclecia pozostał wierny Bogu i Ojczyźnie. Przed
swoim uwięzieniem w 1953 roku mówił:
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie
wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie.
Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie.
Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie
wierzcie.
Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła,
czynię dla niej”.
Gdy noce ciemności sprzysięgły się, aby zniszczyć w Polsce Kościół Chrystusowy i odebrać narodowi jego największą siłę – wiarę w Boga, Prymas Wyszyński nie poddał się. W Maryi znalazł niezawodną pomoc i obronę. Oczy umęczonych, prześladowanych „dzieci Narodu” nieustannie zwracał ku Jasnej Górze
Zwycięstwa. Z więzienia pisał do generała zakonu paulinów: „Tak mocno wierzę

w to, że Opatrzność dała Polsce dodatkową pomoc, wiążącą Naród w trudnych
chwilach. Jasna Góra jest tą ostatnią deską ratunku dla Narodu. Występuje w
sposób szczególnie widoczny wtedy, gdy jest ciężko i gdy już znikąd, zda się, nie
widać ratunku”.
Królowa Polski nie zawiodła nadziei Prymasa Tysiąclecia i narodu, który Jej
zaufał. Kościół w Polsce wyszedł z tej walki wzmocniony, oczyszczony i dojrzały.
Inne narody z podziwem patrzyły na to zwycięstwo. Zapewne był to jeden z duchowych motywów w czasie konklawe, gdy kardynałowie wybrali kardynała Karola Wojtyłę z Polski na Stolicę Piotrową.
Także dziś Maryja prowadzi nas drogami wolności po wertepach liberalizmu
i samowoli moralnej. W niej nasz ratunek i nadzieja.
Matko Łaski Bożej, wdzięczni Bogu za odzyskaną niepodległość
chcemy zabezpieczyć ją w Tobie słowami Milenijnego Aktu Oddania:
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, (…) oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę
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miłości 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.

Grzech przeciw
Duchowi Świętemu
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Niektóre stronnice Biblii czy użyte w niej sformułowania
wydają się trudne do zrozumienia. Tak jest z pewnością
również, gdy Jezus wypowiada słowa dotyczące grzechu przeciwko Duchowi
Świętemu, którego skutkiem jest „grzech wieczny”. Jak należy rozumieć te słowa
Mistrza z Nazaretu, Mocarza, który pokonał „władcę tego świata”?
Jezus od chrztu nad Jordanem działał w mocy Ducha Świętego. Jeśli więc uczeni w Piśmie, którzy byli uważani za monopolistów w poznawaniu Pisma i nauczaniu prawd Bożych, twierdzą, że Syn Boży ma w sobie ducha nieczystego i że
działa mocą Belzebuba, władcy złych duchów, to tym samym znieważają Ducha
Bożego. Bluźnierstwo polega zatem na przypisywaniu demonicznej działalności
Bogu, który „przeszedł przez życie dobrze czyniąc”, czyli okazywał wszystkim
dobroć i miłosierdzie. Jest to świadome odrzucanie Bożej łaski i daru zbawienia.
Skąd więc pojawia się stwierdzenie Jezusa, że taki grzech nie może być odpuszczony? Chodzi o postawę człowieka, który nie tylko zamyka się na Boga, ale
złośliwie utożsamia Go z szatanem.
Odwołując się do nauczania katechizmowego Kościoła, możemy wyróżnić sześć
grzechów przeciwko Duchowi Świętemu:
1. Rozpaczać o łasce Bożej - grzech ten popełnia człowiek, który świadomie
popada w rozpacz, mówiąc sobie, że nie ma już dla niego ratunku, że Bóg nie
może kochać tak wielkiego grzesznika, jak on. Jest to wątpienie w Boże miłosierdzie, którego przyjęcie jest związane z podjęciem pokuty.
2. Zuchwale grzeszyć przeciwko miłosierdziu Bożemu – często tę postawę przyjmują ludzie w młodym wieku, którzy mówią tak: „Po co teraz będę się spowiadał?
Poczekam, aż będę stary – wówczas będzie czas na pokutę, a teraz się wyszaleję”. Kościół przestrzega, że nie znamy dnia ani godziny odejścia z tego świata.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej – chodzi o stałe i świadome
mówienie „nie” oficjalnej nauce Kościoła. Może mieć ono również charakter wybiórczy.
4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej – za każdą łaskę Bożą człowiek winien jest
dziękczynienie, nawet jeśli czasowo Bóg wystawia nas na próbę, a naszym znajomym udziela rozlicznych łask, np. szczerego nawrócenia.
5. Mieć serce zatwardziałe na zbawienne napomnienia – chodzi o stałe sprzeciwianie się pobożnym natchnieniom (np. do dobra) lub upomnieniom zatroskanych osób (rodziców, przyjaciół, księży), o nasze trwanie w grzechu.
6. Rozmyślnie trwać w niepokucie – może się przejawiać przez świadomość
tego, że ktoś będąc w stanie grzechu śmiertelnego, a mimo to grzeszy nadal, nie
widząc różnicy między jednym, a wieloma popełnionymi grzechami.
Bóg pragnie nawrócenia nawet największych grzeszników. I chociaż Miłosierdzie
Boże jest nieskończone, to nie jest ono absurdalne. Może się bowiem zdarzyć,
że człowiek prosi Boga o pojednanie, ale zarazem pojednać się nie chce. Albo w
ogóle nie zależy mu na pojednaniu bądź w możliwość pojednania nie wierzy. Z
miłosierdzia Bożego nie można sobie żartować, ani go sobie lekceważyć, ani nie
można się na nie zamykać.
12:00 PM Msza św. na zakończenie roku katechetycznego.
1:30 PM - 4:00 PM – Sala Parafialna oraz teren przykościelny:
Program artystyczny w wykonaniu dzieci uczęszczających na katechezę
Koncert Zespołu „Małgorzatki”
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Obiad (serwowany już od 11:00AM)

Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży * Ogród Piwny”
4:30PM Mecz Piłki nożnej – Rodzice vs. młodzież (boisko przy 3 Ave W. )
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Czerwiec jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe w środy, soboty - po Mszy św. w piątki na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu.
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Dzień Fatimski
Zapraszamy na Mszę św. oraz Nabożeństwo Fatimskie:
Środa 13 czerwca, 7:30PM

