
V Sunday of Easter May 19, 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  
Parish Community  

 

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             6:30 - 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  
Najśw. Sakramentu 

Piątek        6:30 - 7:30 PM 

I Piątek Miesiąca  8:00PM –11:00 PM 

I Niedziela Miseiąca 10:45AM 

Spowiedź Święta 
30 MIN. przed każdą Mszą Świętą  
Sobota  4:00PM - 4:45PM 

I Piątek Miesiąca  8:00PM –11:00 PM 

 

Będę Cię sławił ,  Boże mój i  Królu  

I will praise your name for ever,  
my King and my God 

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 

 T   
  (206) 282 - 1804  
  (414) 651 - 0073 
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The Mass Intentions  
 

Saturday, 05.18.19 
10:00AM  + Barbara 
 

5:00PM  - For Patty Olson & Johnny 
 

Sunday, 05.19.19   
8:00AM  - For Pat Trujillo 

 

9:45AM - W intencji dzieci rocznicy  
 I Komunii św. oraz ich rodziców 
 

12:00PM - Dziękczynna za dar  
 św. Jana Pawła II 

    

Tuesday 05.21.19 
8:00 AM   - special intention

Wednesday, 05.22.19  
7:30PM  - _____________________ 
 

Thursday, 05.23.19 
8:0 AM  - For Bob Lee 
 

Friday, 05.24.19   
7:30PM  - _____________________ 
 

Saturday, 05.25.19 
10:00AM  - ___________________ 
5:00PM - For Mary Ann & Roger Underwood 
 

Sunday, 05.26.19   
8:00AM  + Mike 

9:45AM + Agnieszka Marczak  
 w rocznicę śmierci 
12:00PM ++ Czesława Mróz, Alex Herbst 

***** **** **** *** **** **** *** **** * ***** **  
Lektors 

 

Saturday, 05.18.19 
5:00 PM  Tom Beale  

Sunday, 05.19.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Dzieci rocznicy I Komunii św 
12:00 PM  Andrzej Łapiński/ Aldona Bażant  
 

Saturday, 05.25.19 
5:00 PM  Tom Acheson  

Sunday, 05.26.19 

8:00 AM  Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM  Miłosz Góralczyk / Antoni Kordula 
12:00 PM  Alicja Sowińska / Andrzej Łapiński 

***** **** **** *** **** **** *** **** * ***** **  
 Szafarze Eucharystii 

 Sunday,  05.19.19 
 9:45 AM  Miłosz Góralczyk 
 Sunday,  05.26.19 
 9:45 AM  Michał Franczyk  

  

”Love one another  
as I have loved you" 
  How does God reveal his glory to 
us?  During his last supper with his disciples 
on the eve of his sacrifice on the cross, Jesus 
speaks of his glory and the glory of his Fa-
ther. What is this glory? It is the cross which 
Jesus speaks of here. The cross of Jesus 

reveals the tremendous love and mercy of God the Father and 
his beloved Son for the human race. John the Evangelist 
writes, "For God so loved the world that he gave his only-
begotten Son, that whoever believes in him should not perish 
but have eternal life".  
 

The true nature of love 
There is no greater glory and honor that one can offer than the 
willing sacrifice of one's life for the sake of another. This is the 
true nature of love - the total self-giving and free offering of 
one's life for the good of another. A mother who loves her child 
will do everything in her power to nurture, protect, and save the 
life of the child. A soldier devoted to his country's welfare, will 
endure any hardship and suffering and willingly sacrifice his 
own life to defend his people. God the Father showed the 
unfathomable depth of his love and mercy by willingly offering 
his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, as the atoning 
sacrifice for the sin of the world. To ransom a slave God gave 
his only Son. That slave is you and me and the whole human 
race which is bound in sin and death and separation from God.  

The cancer of sin is healed by Christ's merciful love 
St. Paul tells us, "For the wages of sin is death, but the free gift 
of God is eternal life in Christ Jesus our Lord" . The Lord Jesus 
died for our sins to bring us abundant new life in his Spirit and 
to restore our nature in the true image and likeness of God. 
The cancer of sin shows us the ugliness of greed, hatred, and 
envy which destroy the very core of our being and rob us of life 
and love. That is why evil infects the world which God created 
out of his boundless love and goodness. God did not create 
evil and suffering, but through suffering he conquers evil with 
goodness, truth, and mercy and righteousness.  
That is why Jesus gave his disciples a new commandment and 
way of love - not a commandment that replaces the Old Cove-
nant commandment to love one's neighbor as oneself. This 
new commandment transforms the old commandment with the 
love and mercy which the Lord Jesus poured out for us on the 
Cross of Calvary. There death was defeated, and sin was 
covered with merciful love and forgiveness, and Satan's power 
was crushed through Godly meekness and obedience. Jesus 
proved that love is stronger than death. That is how we over-
come the world and conquer our enemies - Satan, who is the 
father of lies and a murderer from the beginning, the world 
which stands in opposition to God, and our own sinful pride 
and fear of death.  

 

The love of Christ conquers all 
The Father has glorified his Son, the Lord Jesus Christ, by 
raising him from the dead. And the Lord shares his glory with 
us and with all who believe in him as their Lord and Savior. 
Augustine of Hippo wrote, God loves each one of us as if there 
were only one of us to love. God's love is direct, personal, and 
wholly oriented to our good welfare and happiness. What can 
hold us back from loving the One who suffered and died for us 

and who offers us abundant joy and happiness with him forev-
er? Nothing can separate us from that love except our own 
stubborn pride, envy, and self-deception. Satan rebelled out of 
pride and envy - he wanted to be God's rival. Adam disobeyed 
because he listened to Satan's lie and deceptive promise to 
glory apart from God. We sin because we love ourselves more 
than we love God and our neighbor. Only the cross can break 
the curse of sin and bring full restoration of body, mind, and 
soul. 
 

We are called to love as Christ loves us 
We were made for glory - the glory which comes from God and 
which lasts forever. That glory can only be obtained in the 
cross of Jesus Christ. And the price for that glory is the total 
offering of our lives for the One who loved us first and who died 
on the cross to save us from everlasting death and destruction. 
God offers us the free gift of faith which enables us to believe 
in his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who frees us 
from slavery to sin so we can live as sons and daughters of 
God. The distinctive mark of the followers of Jesus is love - a 
love not bound by fear, greed, or selfishness - but a love full of 
compassion, mercy, kindness, and goodness.  
 

God's love has been poured into our hearts 
How can we love one another as Christ has loved us? Paul the 
Apostle tells us that "God's love has been poured into our 
hearts through the Holy Spirit which has been given to us". 
Jesus poured out his Holy Spirit on his disciples at Pentecost 
and he pours out his Spirit today on all who believe in him. If 
we yield our hearts to Jesus and submit to his will for us, then 
the Holy Spirit will purify all that is unloving, unkind, and unfor-
giving in us. The Lord wants to transform our minds so we can 
understand his word of truth and life which has power to set us 
free from ignorance, unbelief, deception, and prejudice. 
This is the power that overcomes the world - the triumphant 
cross of Christ which breaks the destructive forces of sin, 
hatred, and division. And we share in the  power of Christ's 
victory by embracing the cross which the Lord Jesus sets 
before each one of us. What is the cross that I must take up 
daily in order to follow the Lord Jesus? When my will crosses 
with God's will, then his will must be done. The cross of Christ 
sets us free to live no longer for ourselves but for Christ and his 
kingdom of peace, joy, and righteousness (moral goodness). 
Our calling and privilege is to serve as Christ has served and to 
love and he has loved. That is the way we share in the glory of 
our heavenly Father who gave us his beloved Son who laid 
down his life for each one of us. 
The distinctive mark of every disciple and follower of Jesus 
Christ is love - a love that is ready to forgive and forget past 
injuries, to heal and restore rather than inflict revenge and 
injury. The cross of Jesus is the only way to pardon, peace, 
forgiveness, and reconciliation. Every other way will fail or fall 
short of the glory and victory which Jesus Christ has won for us 
through his death and resurrection. If we embrace his love and 
truth and allow his Holy Spirit to purify and transform our hearts 
and minds, then we will find the inner freedom, joy, and 
strength we need to love without measure, to forgive without 
limit, and to serve without reward - save that of knowing we are 
serving the One who wants to be united with us in an unbreak-

able bond of peace and joy forever. 
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  May 19, 2019 

Sakramenty 
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które w 2020 r. ukończą 9 lat.  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która w 
2019 roku ukończy 16 lat. Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 22 IX 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 aktywnie uczestniczą w życiu parafii. 
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W Maryi pomoc  
Współdziałanie z Maryją  
  Śluby królewskie i jasnogórskie, osobiste oddania i za-
wierzenia są przymierzem pomiędzy nami a Bogiem. 
Maryja jako nasza Królowa z serdeczną wrażliwością 
czuwa nad naszym narodem, ale nie możemy biernie 

oczekiwać Jej pomocy. Uświadamiał nam to Prymas Tysiąclecia, mówiąc: 
 „Do tej pory przywykliśmy u Niej szukać pomocy. Jest to i nadal koniecz-
ne. Ale teraz nie możemy czekać, aż Ona wszystko za nas zrobi. Przybyło 
nam lat, wiele przecierpieliśmy. […] Jako dojrzały naród teraz my stawać 
mamy Jej do pomocy. Najpierw w dziele naszego odrodzenia, abyśmy mogli 
potem stanąć przy Niej, pod krzyżem Kościoła powszechnego i razem z Nią 
czuwać nad dziełem Odkupienia. 
 Musimy Jej ofiarować swą służbę w Jej czuwaniach nad Kościołem świę-
tym. Wszak to Dziewica Czuwająca. 
 Musimy Ją wspomóc w Jej wspomaganiu Chrystusa i Kościoła. Wszak to 
Dziewica Wspomożycielka. 
 Zamiast oczekiwać tylko od Niej pomocy dla siebie, musimy zgłosić się 
Jej do pomocy, do wspomagania Jej misji w narodzie polskim i w Kościele”. 
Kardynał Wyszyński wezwał nas, abyśmy byli pomocnikami Maryi. Rodzi się 
jednak pytanie: W jaki sposób my możemy pomagać Matce Chrystusowej? 
To przecież Ona jest Królową, to Ona jest Wszechmocą Błagającą. Jak my, 
grzeszni, słabi ludzie, możemy Jej nieść pomoc?  
 A jednak w dziejach zbawienia Bóg oczekuje współdziałania człowieka. 
Nie może bowiem nas zbawić wbrew naszej woli, ponieważ nas kocha i sza-
nuje naszą wolność. Chrystus swoją śmiercią na krzyżu odkupił nas, ale czło-
wiek nawet taką miłość może odrzucić. Nawet Bogu może powiedzieć „nie”. 
Jest jednak także w stanie nie tylko powiedzieć Bogu „tak” ale i pomóc innym 
w tej decyzji; przyjąć współodpowiedzialność za zbawienie bliźnich.  
 Postawa pomocy jest naturalnym ludzkim odniesieniem. W Księdze Ro-
dzaju czytamy, że Bóg, widząc, iż nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, 
stworzył niewiastę, mówiąc: „uczyńmy mu pomoc, jemu podobną” (zob. Rdz 
2,18-25). Tak zaczęły się dzieje rodziny ludzkiej jako wspólnoty. Ugodził w nią 
grzech pierworodny, zakłócając naszą relację z Bogiem i bliźnimi. Odtąd 
bardzo często miejsce wzajemnej miłości zajmuje egoizm i postawa roszcze-
niowa w stosunku do innych ludzi. Trzeba przecież realizować swoje plany, 
inwestować w siebie, dążyć do sukcesu za wszelką cenę. Mimo to wciąż 
wokół nas więcej jest cichego dobra i ofiarności na co dzień niż zła i obojętno-
ści. W niektórych sprawach nie jesteśmy w stanie pomóc innym własnymi 
siłami. 
 Maryja, która stała pod krzyżem Chrystusa, współcierpiąc z Nim dla na-
szego zbawienia, jest naszą nieustanną pomocą. Dlatego przyzywamy Ją na 
ratunek i Jej chcemy pomagać, aby żaden człowiek nie zginął na wieki, po-
rwany mitem wolności, konsumpcjonizmu, pseudopostępu. Matka Boża, obja-
wiając się trojgu dzieciom w Fatimie, prosiła je: „Pomóżcie mi ratować świat. 
Oddajcie mi siebie, odmawiajcie różaniec, ofiarowujcie swoje cierpienia za 
grzeszników. Wiele dusz idzie na potępienie, ponieważ nikt nie modli się za 
nie”. 
  Kogo mogę z Maryją uratować dla Chrystusa? Może kogoś z rodziny? 
Może kogoś, kto publicznie walczy z Bogiem i Kościołem? Może swoją modli-
twą i cierpieniem przyczynię się do ograniczenia działalności międzynarodo-
wych organizacji, które godzą w prawa Boże i ludzką godność, siejąc zamęt i 
nieład moralny? Odpowiedzialność za wiarę katolicką w świecie wpisana jest 
w naszą tradycję narodową. Prawdę tę przypominał kardynał Stefan Wyszyń-
ski: 
 „Jest w naszym narodzie wartość najwyższa, którą czerpiemy z głębokiej 
wiary i gorącej pobożności. Polska słynie jako kraj katolicki. Polonia semper 
fidelis jako ziemia krzyży i miejsc cudownych, gdzie wszystko Boga przypomi-
na. Zadziwiamy narody swą głęboką czcią ku Matce Najświętszej. Są to war-
tości nieocenione, które czynią z nas apostołów dobrego przykładu mimo 
naszej woli”. Kardynał Wyszyński wzywał cały naród do współpracy z Matką 
Odkupiciela we wszystkich dziedzinach naszego życia religijnego, moralnego 
i społecznego. 
Anna Rastawicka 

Świadectwo miłości wzajemnej 
  Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne 
zapotrzebowanie w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam 
o tym Jezus w Wieczerniku, dając nowe prawo – prawo miłości, 
które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: „Daję wam 
przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska 
miłość bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem jedności 
we wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla innych co 
raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk dla kogoś, kto kocha. Każdy 
człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie największą ko-
rzyść odnosi ten, kto kocha innych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz i 
podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej 
jak tylko poprzez miłość, czyli przez bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, 
ze swojego życia. Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzywa nas jednocze-
śnie do tego, żeby stale na nowo żyć według niego. 
 Św. Josemaria Escirva stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem jaki 
chrześcijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest współ-
pracować, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat autentycznej miłości”. 
Może warto więc zacząć od małych kroków. Może warto zacząć od małych kroków, 
od drobiazgów, by zobaczyć w drugim człowieku Jezusa, któremu możemy po-
móc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w 
domu, w pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często szukamy miłości wokół sie-
bie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których można powiedzieć „to 
dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdzają: „dobroć dla innych” nie zawsze jest 
niestety znakiem firmowych chrześcijan. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Jak 
kochać tych, których nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, których wpisali-
śmy na swoją „czarną listę”? W jaki sposób troszczyć się o to, by nasze chrześci-
jaństwo nie zamieniło się w pustosłowie? 
 Nie czekajmy z naszym wyrażaniem miłości, aż będzie za późno. Na zakoń-
czenie wsłuchajmy się w słowa Gabriela Marqueza, laureata literackiej Nagrody 
Nobla z 1982 roku, chorego na nowotwór złośliwy układu limfatycznego. Tak napi-
sał w liście do swoich przyjaciół: „Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani mło-
demu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których 
kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz 
jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na 
jeden pocałunek, że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź 
zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich potrzebujesz, 
jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak mi przykro’, 
‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. 
Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne.  Proś więc Pana o siłę i mą-
drość, abyś mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci 
potrzebni”. 
ks. Leszek SmoliNski 

 
Modlitwa św. Jana Pawła II  

 « Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a 
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O 
łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! » 
 Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie 
i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej 
matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, 
czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.  
 Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spo-
tkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzi-
nom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj 
drogę i perspektywy na przyszłość.  
 Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.  
 Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za 
owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół 
jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.  
 Matko Najświętsza, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił 
do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały.  
 Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;  
 Tobie zawierzam losy Kościoła;  
 Tobie polecam mój naród;  
 Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:  
 Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.  

19 Maja 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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