Thirty - First Sunday in Ordinary Time
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St. Margaret of Scotland
Parish Community
3221 14th Ave. W. * Seattle, WA 98119
tel. (206) 282 - 1804
www.st-margaret-church.org

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 - 11:00AM
(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

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja

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

I love you, Lord, my strength

St. Margaret of Scotland Parish Community

November 04 2018

A Love the Lord
with all your heart,
soul, mind, and strength"

The Mass Intentions
Saturday, 11.03.18
10:00 AM + Krystyna Modlińska w 1 r. śmierci
5:00 PM + Ron Taylor

What is the purpose of God's law or
commandments?
The Pharisees prided
Sunday, 11.04.18
8:00 AM - For God’s blessing and good health themselves in the knowledge of the law and their
for Grażyna
ritual requirements. They made it a life-time practice
9:45 AM - Za zmarłych z rodziny Elizy i Michała to study the 613 precepts of the Old Testament
12:00 PM - O Boże błogosławieństwo oraz zdrowie
along with the numerous rabbinic commentaries.
dla Janiny i Gosi Radka z okazji urodzin
They tested Jesus to see if he correctly understood
Tuesday, 11.06.18
the law as they did. Jesus startled them with his
8:00 AM - _____________________
profound simplicity and mastery of the law of God
Wednesday, 11.07.18
and its purpose.
7:30 PM - _____________________
Thursday, 11.08.18
8:00 AM - _____________________

Our love for God is a response to his exceeding
grace and kindness towards us

What does God require of us? Simply that we
love as he loves! God is love and everything he
Saturday, 11.10.18
does flows from his love for us. God loved us first
10:00 AM - _____________________
and our love for him is a response to his exceeding
5:00 PM - For God’s blessing and good health
grace and kindness towards us. The love of God
for Gabrielle and Frank Patti
comes first and the love of neighbor is firmly
Sunday, 11.11.18
grounded in the love of God. The more we know of
8:00 AM
_____________________
God's love and truth the more we love what he
9:45 AM -O Boże błogosławieństwo oraz
zdrowie dla Marii Stefańskiej - Czarny loves and reject what is hateful and contrary to his
12:00 PM - W intencji Ojczyzny oraz Polonii
will.
Friday, 11.09.18
7:30 PM + Marianna Surus

zgromadzonej wokół Domu Polskiego

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

Lectors

Saturday, 11.03.18
5:00 PM Tom Acheson
Sunday, 11.04.18
8:00 AM Pula Guinasso
9:45 AM Monika Posłuszny / Miłosz Góralczyk
12:00 PM Andrzej Łapiński / Adam Nawrot
Saturday, 11.10.18
5:00 PM Tom Acheson
Sunday, 11.11.18
8:00 AM Pula Guinasso
9:45 AM Jakub Bernacki/ Paweł Kulik
12:00 PM Harcerze

Eucharistic Ministers

Saturday, 11.03.18
5:00 PM

Ignatius Mokuohai

8:00 AM
9:45 AM

Evelyn Soros
Michał Franczyk

5:00 PM

Ignatius Mokuohai

8:00 AM
9:45AM
12:00PM

Evelyn Soros
Michał Franczyk
Miłosz Góralczyk

Sunday, 11.04.18

Saturday, 11.10.18
Sunday, 11.11.18

Faith and hope strengthen our love for God

What makes our love for God and his commands grow in us? Faith in God and hope in his
promises strengthens us in the love of God. They
are essential for a good relationship with God, for
being united with him. The more we know of God
the more we love him and the more we love him the
greater we believe and hope in his promises. The
Lord, through the gift of the Holy Spirit, gives us a
new freedom to love as he loves. Do you allow anything to keep you from the love of God and the joy
of serving others with a generous heart? Paul the
Apostle says: hope does not disappoint us, because

God's love has been poured into our hearts through
the Holy Spirit which has been given to us (Romans
5:5). Do you know the love which conquers all?
"We love you, O our God; and we desire to love
you more and more. Grant to us that we may love
you as much as we desire, and as much as we
ought. O dearest friend, who has so loved and
saved us, the thought of whom is so sweet and
always growing sweeter, come with Christ and dwell
in our hearts; that you keep a watch over our lips,
our steps, our deeds, and we shall not need to be
anxious either for our souls or our bodies. Give us

Sacraments

love, sweetest of all gifts, which knows no enemy.
Give us in our hearts pure love, born of your love to
us, that we may love others as you love us. O most
loving Father of Jesus Christ, from whom flows all
love, let our hearts, frozen in sin, cold to you and
cold to others, be warmed by this divine fire. So
help and bless us in your Son." (Prayer of St. Anselm,)

Love God with one's whole self,

"Human life consists in a threefold unity. We are
taught similarly by the apostle in what he says to the
Ephesians, praying for them that the complete
grace of their 'body and soul and spirit' may be preserved at the coming of the Lord. We use the word
'body,' for the nutritive part, the word for the vital,
'soul,' and the word 'spirit' for the intellective dimension. In just this way the Lord instructs the writer of
the Gospel that he should set before every commandment that love to God which is exercised with
all the heart and soul and mind. This single phrase
embraces the human whole: the corporeal heart,
the mind as the higher intellectual and mental nature, and the soul as their mediator." (St. Gregory of Nyssa)
Fr. Don Schwager
***************************************************************************************************************************** ***********************

PRAYERS
FOR THE DECEASED
O God, the bestower of
forgiveness and the lover of
human salvation, we beseech
Thee, of Thy tender love, to
grant that the brethren of our
congregation, with their relatives and benefactors, who have passed out of this life,
may, by the intercession of Blessed Mary, ever Virgin, and
all thy saints, come to the fellowship of eternal bliss.
Through Christ our Lord. Amen

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

Grant, we beseech Thee, O Lord our God, that the souls
of Thy servants and handmaidens, the memory of whom
we keep with special reverence, and for whom we are
bidden and are bound to pray, and the souls of all our
benefactors, relatives and connections, and all the faithful, may rest in the bosom of Thy saints; and hereafter, in
the resurrection from the dead, may please Thee in the
land of the living. Through Christ our Lord. Amen

*********************
Incline Thine ear, O Lord, unto our prayers, wherein we
humbly pray Thee to show Thy mercy upon the soul of
Thy servant N., whom Thou hast commanded to pass out
of this world, that Thou wouldst place him in the region of
peace and light, and bid him be a partaker with Thy
Saints. Through Christ our Lord. Amen.

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
Wymodlona i wywalczona wolność

List Episkopatu Polski

z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje
na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie
miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość
Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują
miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).
W uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego wpisana jest miłość do własnej
Ojczyzny. Wyraża się ona poprzez codzienną obywatelską uczciwość, gotowość
służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych, których Bóg stawia na naszej drodze.
Szczególną formą umiłowania Ojczyzny jest obrona jej suwerenności. W dokumencie Konferencji Episkopatu Polski zatytułowanym Chrześcijański kształt
patriotyzmu czytamy: „Dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie
jak miłość własnej rodziny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny
niebieskiej, która dzięki nieskończonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i
narody na ziemi”.
Wyjątkowy przykład tak pojętej miłości pozostawili nam nasi przodkowie. Życiową
postawą potwierdzili, że droga do odzyskania przez Naród Polski swego niepodległego i suwerennego państwa wiodła nie tylko poprzez walkę zbrojną, starania
polityczne, dyplomatyczne i pracę kilku pokoleń Polaków, ale przede wszystkim
przez miłość do Boga i bliźniego, wytrwałą wiarę oraz modlitwę. W 1918 r. za
sprawą Bożej Opatrzności i dzięki wielkiemu wysiłkowi całego narodu odrodziła
się po 123 latach niewoli niepodległa Polska. Rodziła się ona najpierw w sercach
i umysłach naszych przodków, którzy nie chcieli służyć zaborcom.
Przypomnijmy, że Rzeczpospolita upadła w wyniku przemocy sąsiednich mocarstw, a także z powodu win i zaniedbań społeczeństwa szlacheckiego, zwłaszcza części arystokracji, dygnitarzy państwowych i niektórych hierarchów kościelnych. Szczególnie bolesne były: prywata i egoizm stanowy szlachty, zdrada
Ojczyzny przez część magnatów i ich współdziałanie z wrogami. Kolejne zrywy
narodu do walki zbrojnej o niepodległość Ojczyzny – poczynając od insurekcji
kościuszkowskiej, poprzez okres napoleoński, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i styczniowe – nie przynosiły rezultatów i powodowały nasilające się represje ze strony zaborców oraz niszczenie polskiej kultury i prześladowanie Kościoła, który zawsze wspierał narodowe zmagania o odzyskanie wolności. Nie sposób nie wspomnieć późniejszych powstań – wielkopolskiego i śląskich, wpisanych w czas formowania się Państwa Polskiego.
Po klęsce powstania listopadowego, z Bożej inspiracji w sercach grupy Polaków,
między innymi na emigracji w Paryżu, kształtowała się idea, że dla odzyskania
wolności konieczne jest odrodzenie religijne narodu i związana z nim odnowa
moralna oraz praca nad rozbudzeniem świadomości narodowej w szerokich
warstwach społeczeństwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.
Jednym z najgroźniejszych zniewoleń polskiego społeczeństwa w XIX w. był
grzech pijaństwa, który niszczył duchowo i moralnie oraz degradował fizycznie.
Trzeźwość narodu była wielką troską Kościoła katolickiego. Warto tu wspomnieć
bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, bł. Edmunda Bojanowskiego czy Ks. Jana
Alojzego Ficka, proboszcza w Piekarach Śląskich. Publiczne nabożeństwa połączone z rekolekcjami i misjami, pokuta oraz śluby wyrzeczenia się alkoholu rozpowszechniły się szybko na ziemiach polskich pod trzema zaborami. Przy parafiach powstawały bractwa religijne o charakterze trzeźwościowym.
Do swoistej przemiany moralnej doszło na ziemiach polskich od lutego do października 1861 r. Wyrażała się ona w bardzo licznych nabożeństwach i procesjach patriotycznych, połączonych ze śpiewem pieśni Boże coś Polskę. W Królestwie Polskim, na terenach obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz na ziemiach
polskich pod zaborem pruskim (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie) tłumy Polaków gromadziły się na Mszach Świętych o charakterze patriotycznym sprawowanych w intencji Ojczyzny i jej pomyślności. W ten sposób Naród Polski mocno
wyraził w formie religijnej wolę suwerennego istnienia.
W drugiej połowie XIX w. niezwykłą rolę w odrodzeniu narodowym i religijnym
szerokich warstw społeczeństwa polskiego pod trzema zaborami odegrali duchowni i świeccy katolicy animujący bractwa, zrzeszenia, stowarzyszenia, itd.,
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skupiające Polaków w obronie wiary katolickiej, języka ojczystego, prawa własności, a także w działalności charytatywnej, edukacyjnej, formacyjnej, gospodarczej
i kulturalnej. Były one oparte na wartościach chrześcijańskich i wzmacniały formację duchową, narodową i religijną ich członków. Na tej drodze zrodziło się
polskie społeczeństwo obywatelskie, w którym uczestniczyły – choć w różnym
zakresie – świadome narodowo wszystkie grupy społeczne, od arystokracji i
przedsiębiorców, po ubogą ludność wiejską i robotników. W polskim odrodzeniu
narodowym brali też czynny udział chrześcijanie innych wyznań, szczególnie
ewangelicy na Warmii, Mazurach i Śląsku Cieszyńskim. W zmagania o niepodległą Polskę angażowali się także na rozmaitych polach przedstawiciele innych
narodów mieszkających na ziemiach polskich w okresie zaborów.
Pan Bóg objawiał Swą łaskę Narodowi Polskiemu, kierując do niego przesłanie
przez Najświętszą Maryję Pannę. Przykładowo w objawieniach w Gietrzwałdzie,
w 1877 r. Matka Boża Niepokalanie Poczęta wzywała do zerwania z nałogami,
zachęcała do przemiany życia i codziennego odmawiania różańca w intencji
wolności Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem pruskim, co łączono z
modlitwą o niepodległą Polskę. Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska i Pacławska
oraz inne sanktuaria gromadziły rzesze pielgrzymów ze wszystkich zaborów,
rozbrzmiewały polskimi pieśniami i modlitwą ze stale obecnymi w nich akcentami
patriotycznymi, integrując duchowo wspólnotę narodową. Głęboko zakorzeniona
w polskiej tradycji pamięć o zmarłych przodkach i bohaterach, łączona z wielkanocną tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa, budziła też w sercach Polaków
nadzieję na wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny z „grobu niewoli”. (c.d.n.)

Dzisiaj, na godz. 2:00PM zapraszamy doroczną procesję i nabożeństwo
modlitewne za zmarłych na Calvary Cemetery. Podczas procesji modlić się będziemy za
naszych bliskich zmarłych, których doczesne szczątki spoczywają nie tylko na tym cmentarzu, ale także na cmentarzach w Polsce i w innych krajach świata.

Wypominki

Przez cały listopad, 15 minut przed każdą Mszą modlić się
będziemy za zmarłych, których imiona wcześniej wypiszemy na specjalnych
kartkach, które wyłożone są na stoliku w kruchcie kościoła. Kartki z wypisanymi
imionami zmarłych prosimy przekazywać w do zakrystii lub do ks. Proboszcza.
W intencji wszystkich zmarłych, których imiona wypisaliśmy w wypominkach,
przez cały rok, co miesiąc sprawowana będzie specjalna Msza św.
Ofiary składane przy okazji wypominek przeznaczone zostaną na formację
przyszłych duszpasterzy polonijnych
100-lecie odzyskania
Niepodległości

SPRAWA BLISKA SERCOM WSZYSTKICH POLAKÓW

Już za tydzień…”Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków
jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy
własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny
światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i
cywilizacyjnej.” (Prezydent RP Andrzej Duda)
W tym wyjątkowym roku podwójnego jubileuszu 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 rocznicy powstania Domu Polskiego w Seattle, zapraszamy wszystkich Rodaków na uroczystą jubileuszową Mszę świętą w
intencji Ojczyzny oraz wszystkich środowisk polonijnych zrzeszonych w i wokół
Domu Polskiego
NIEDZIELA 11 LISTOPADA GODZ. 12:00PM
- Na zakończenie Mszy św. udamy się pod Pomnik Katyński na okolicznościowy
Apel Poległych
- Wszystkich uczestników uroczystości zapraszamy do Sali Parafialnej na tradycyjny polski poczęstunek

Parafialny Dzień Dziękczynienia
Niedziela 18 Listopada
- Msza Świętej celebrowanej 12:00PM
- Po Mszy świętej Thanksgiving Dinner
Ceny biletów: $15.00 – dorośli $5.00 – dzieci i młodzież.
Bilety można nabyć u Pań:
Henryka Posłuszny - tel: 206-229-7559
Irena Kordula - tel: 425-652-5878

