
 

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 

Thirty - Third Sunday in Ordinary Time November 18 2018 

 

St.  Margaret of  Scotland  
Parish Community  

YOU ARE MY INHERITANCE, O LORD 

 STRZEŻ MNIE, MÓJ BOŻE, TOBIE ZAUFAŁEM.  

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 
Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - 11:00AM 

 T   
  (206) 282 - 1804  
  (414) 651 - 0073 
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The Mass Intentions 
Saturday, 11.17.18 
10:00 AM   + Barbara Pałubicka 
5:00 PM   + Sister Rosalinda Grigonis 
 

Sunday, 11.18.18 
8:00 AM    + Lottie Soros 
9:45 AM     ++ z rodziny Kwaśny 
12:00 PM  + Czesława Mróz 
 

Tuesday, 11.20.18 
8:00 AM   + Mac Machacek 

Wednesday, 11.21.18   
7:30 PM  + Paula Lazzari 
 

Thursday, 11.22.18  
8:00 AM   + Leonida M. Benitto 
 

Friday, 11.23.16  
7:30 PM  za zmarłych z wypominek 
Saturday, 11.24.18 
10:00 AM   - O boże błogosławieństwo i zdrowie dla   

 Joanny i Olivi Radka z okazji urodzin 

5:00 PM   - For God’s blessing for  
 Dennis & Loretta Williams 
 

Sunday, 11.25.18 
8:00 AM     + Martin Duran 
9:45 AM  - O Boże błogosławieństwo i potrzebne  łaski 

 dla Sebastiana Posłuszny z okazji urodzin 

12:00 PM  ++ Andrzej Sowiński  
 oraz Andrzej Studenny 
 

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

Lectors 
Saturday, 11.17.18 
5:00 PM  Tom Acheson 

Sunday, 11.18.18 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Antoni Kordula / Justyna Świerz  
12:00 PM  Izabela Łapiński / Alicja Sowińska 
 

Saturday, 11.24.18 
5:00 PM  Tom Beale 

Sunday, 11.25.18 

8:00 AM  Anna Marie Trimnell 
9:45 AM  Monika Posłuszny / Agnieszka Góralczyk  

12:00 PM  Andrzej Łapiński / Alicja Sowińska 
 
 

Eucharistic Ministers 
Saturday, 11.17.18 
5:00 PM  Ignatius Mokuohai 
Sunday,  11.18.18 
8:00 AM  Sharon Beale  
9:45 AM  Marian Olech  
 

Saturday, 11.24.18 
5:00 PM  Ignatius Mokuohai 
Sunday,  11.25.18 
8:00 AM  Evelyn Soros  
9:45 AM  Miłosz Góralczyk     
 

  

The great Patron  
of our Parish 

St. Margaret of Scotland 
 

St. Margaret of Scotland, or Margaret 

of Wessex, was an English princess 
born in Hungary to Princess Agatha 
of Hungary and English Prince 
Edward the Exile around 1045. Her 

siblings, Cristina and Edgar the Atheling were also 
born in Hungary around this time. 
 Margaret and her family returned to England 
when she was 10-years-old and her father was 
called back as a potential successor to the throne. 
However, Edward died immediately after the family 
arrived, but Margaret and Edgar continued to reside 
at the English court. Margaret's family fled from 
William the Conqueror after his victory at the Battle 
of Hastings in 1066. Her widowed mother set out to 
take her children north to Northumbria. 
 Tradition says, Agatha decided to leave North-
umbria and return to the continent, but her family's 
ship got caught in a storm. The storm drove their 
ship even more north to Scotland, where they were 
shipwrecked in 1068. The spot they landed on is 
now known as "St. Margaret's Hope." 
 Malcolm Canmore III, the king of Scotland, 
welcomed Margaret and her family and put them 
under his protection. He soon fell deeply in love with 
the beautiful and kind princess. Margaret and Mal-
colm became married in 1070 at the castle of Dun-
fermline. Together, they had eight children, six sons 
and two daughters. All of whom were raised with 
deep Catholic Christian faith. They lived as a holy 
family, a domestic church. 
 Margaret's kind-nature and good heart was a 
strong influence on Malcolm's reign. She softened 
his temper and helped him become a virtuous King 
of Scotland. Together they prayed, fed the hungry, 
and offered a powerful example of living faith in 
action. Margaret was placed in charge of all domes-
tic affairs and was often consulted with state mat-
ters, as well. 
 She promoted the arts and education in Scot-
land. She encouraged Church synods and was 
involved in efforts to correct the religious abuses 
involving Bishops, priests and laypeople. 
 Her impact in Scotland led her to being referred 
to as, "The Pearl of Scotland." She constantly 
worked to aid the poor Scotland. She encouraged 
people to live a devout life, grow in prayer, and grow 

in holiness. She helped to build churches, including 
the Abbey of Dunfermline, where a relic of the true 
Cross is kept. She was well-known for her deep life 
of prayer and piety. She set aside specific times for 
prayer and to read Scripture. She didn't eat often 
and slept very little so she would have more time for 
her devotions. She lived holiness of life as a wife, 
mother and lay woman; truly in love with Jesus 
Christ. 
 Malcolm supported Margaret in all her endeav-
ors and admired her religious devotion so much he 
had her books decorated in jewels, gold and silver. 
One of these decorated books, a gospel book with 
portraits of the four evangelists, is now kept in Ox-
ford at the Bodleian Library after it was miraculously 
recovered from a river. 
 In 1093, Malcolm and their oldest son were 
killed during the Battle of Alnwick. Already ill and 
worn from a life full of austerity and fasting, Marga-
ret passed away four days after her husband, on 
November 16, 1093. Her body was buried before 
the high alter at Dunfermline. 
 In 1250, Pope Innocent IV canonized Margaret 
as a Saint, acknowledging her life of holiness and 
extraordinary virtue. She was honored for her work 
for reform of the Church and her personal holiness. 
In 1259, Margaret's and Malcolm's bodies were 
transferred to a chapel in the eastern apse of Dun-
fermline Abbey.  
 In 1560, Mary Queen of Scots came into pos-
session of Margaret's head. It was kept as a relic. 
She insisted that it, and Margaret's prayers from 
heaven, helped assist her in childbirth. Her head 
later ended up with the Jesuits at the Scots' Col-
lege, Douai, France, but was lost during the French 
Revolution. 
***************************************************************************************************************************** *********************** 

God our Father, 

you gave Saint Margaret of Scotland 

a special love for the poor. 

Let her example and prayers 

help us to become a living sign of your goodness. 

Through our Lord Jesus Christ, your Son, 

who lives and reigns with you 

in the unity of the Holy Spirit, 

one God, for ever and ever. 

Amen  

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  November 18 2018 

Sakramenty 
CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
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.  

        Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 22 IX  podczas Mszy św. o 12:00PM   

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy przed 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. 

https://www.findagrave.com/memorial/8385477/saint_margaret_of_scotland


Odcinek 20 
Zniewoleni Przez Lęk  

Naród żyjący w lęku, zastraszony, nigdy 
nie będzie wolny. Fakt odzyskania 

niepodległości przez Polskę przed stu laty wskazuje na nieujarzmionego ducha Pola-
ków. Znakomitym świadkiem tej prawdy jest Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan 
Wyszyński. Jego niezłomna postawa w trudnych czasach komunizmu czyni go wiary-
godnym przewodnikiem na drogach wiodących ku pełni wolności. Nazywany ojcem 
narodu, nawet w więzieniu nie dał się wewnętrznie zniewolić. Prawo do wolności uwa-
żał za jedno z najważniejszych praw człowieka i narodu. Mówił: „Podkreślam słowo: 
wolność. Jest ono tak potężne, że nawet człowiek zamknięty na klucz w więzieniu – 
jeszcze nie przestaje być wolny, jeszcze jest wolny. Można człowieka zamknąć w 
bunkrze i ograniczyć jego możliwości dysponowania miejscem pobytu, ale nikt nie 
zdoła pokonać jego psychiki, nikt nie zdoła pokonać myśli, serca i woli ludzkiej. Choćby 
się ograniczyło tę wolność, ona jeszcze się kryje i ubezpiecza we wnętrzu człowieka.  
 To jest przedziwna tajemnica – człowiek może być skrepowany, jednakże nie 
przestaje być wolny. I nie ma takiej siły, która byłaby zdolna to złamać. To jest najbar-
dziej osobista właściwość człowieka”. Bez względu na okoliczności, wpisana w naturę 
człowieka wolność, może nie tylko przełamywać lęk powodowany dramatyczną sytua-
cją, ale także podnosić z największego nawet poniżenia. Dobrze oddaje to doświad-
czenie, którym dzielił się Prymas Wyszyński: „Mam (…) w pamięci zdarzenie, które 
przeżyłem wkrótce po upadku Powstania Warszawskiego. Do wojskowego szpitala 
frontowego koło Izabelina, wróciła grupa oficerów niemieckich – lekarzy, którzy tam 
pracowali. Jeden z nich zatrzymał mnie, gdy biegłem od jednego chorego do drugiego. 
Wyciągnąwszy z kieszeni jakąś fotografię, gwałtem niemal kazał mi ją oglądać. Rzuci-
łem okiem. Niezwykłe wydało mi się to spotkanie i swoisty przymus żołnierza niemiec-
kiego. Spieszyło mi się bardzo, mnóstwo chorych i cierpiących czekało. A on swoje: 
Zobacz – powiada – zobacz. Przyglądam się więc – i cóż widzę? Chrystus z frontonu 
kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, leżący na bruku ulicznym. Zdjęcie zrobione od 
strony Kopernika. Chrystus, leżący na bruku warszawskim, dłonią – przedziwnym 
zbiegiem okoliczności zachowaną – pokazywał w kierunku kościoła. Dłoń ta kierowała 
się na napis, który pozostał nietknięty na cokole: «Sursum Corda». Patrzyłem, ale 
jeszcze nie mogłem zrozumieć żołnierza: Czego ode mnie chciał? Co go w tym uderzy-
ło? W pewnym momencie z ust jego wyrywają się słowa, od których niemal odzwyczai-
ło się nasze ucho, dawno już ich nie słyszeliśmy: «Ist noch Polen nicht verloren – 
Jeszcze Polska nie zginęła». Zdumiałem się. Po chwili podeszło bliżej jeszcze kilku 
oficerów. Spojrzałem na nich pytającym wzrokiem… Jeden z nich zawołał: «Sursum 
corda! Sursum corda!»… Było to na kilka miesięcy przed wyjściem [tej] «zwycięskiej 
armii» z powalonej Warszawy. Zdarzeniem tym byłem dogłębnie wstrząśnięty. Niewąt-
pliwie i ja to wiedziałem. Niewątpliwie i ja tak wierzyłem. Ale nie przypuszczałem, że w 
chwilach smutku i tragizmu naszego Narodu, będę miał taką pociechę – i to z pomocą 
ludzi, których uważaliśmy za nieprzyjaciół. Tymczasem ich właśnie uderzyło to 
«Sursum corda». Na warszawskim bruku zburzonego miasta, zamienionego w popioły 
i zgliszcza – pozostał Chrystus. Obalony wprawdzie, niemocny, leżący na swym krzy-
żu, ale dłonią pokazujący zburzonej stolicy niebo, aby nie przestała wierzyć, iż może 
się odrodzić. Jednego tylko potrzeba – nadziei! «Sursum corda, w górę serca!»”.  
 Nigdy nie poddać się beznadziejności i zachować wolność myślenia – właśnie to 
Prymas Tysiąclecia uważał za nieodzowny warunek odbudowy i właściwego funkcjono-
wania życia społecznego. „Niewątpliwie wolność myśli jest kosztowna, ale przynosi 
olbrzymie zyski kulturze osobistej i kulturze narodowej. Jeżeli człowiek zrezygnuje z 
wolności myśli, z ujawniania swoich przekonań, wyrządza wielką krzywdę – sobie i 
społeczności. A państwo, które doprowadza do tego, że człowiek rezygnuje z osobistej 
wolności, jest ugodzone rykoszetem i zamiast korzyści ponosi olbrzymie szkody”.  
 Prawdziwa wolność nie tylko daje każdemu człowiekowi prawo do obrony swoich 
praw, ale także nakłada na niego obowiązek tej obrony. Rezygnacja z tego prawa 
przynosi wielkie szkody społeczne: „Człowiek czy społeczeństwo, które z założenia 
rezygnuje z obrony swoich praw – do prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju czy 
służby – odstępuje od podstawowych wartości osoby ludzkiej, w wyniku czego wartości 
te zostają albo przyhamowane, albo też znikają i przestają funkcjonować. Taki czło-
wiek i takie społeczeństwo (…) nie rozwija się. Jeżeli zaś społeczeństwo liczy wielu 
symulantów moralnych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych, to z kolei i 
Naród, i państwo dochodzą do alienacji. Nie są już tym, co można nazwać Narodem 
czy państwem (…). Stają się ich parodią.  
 Gdy człowiek zajmie postawę, że lepiej się nie wysuwać, nie narażać, nie wychy-
lać – godzi się tym samym na ograniczenie swojej własnej godności i rezygnuje z jej 
obrony (…).  
 Nie można człowieka utrzymywać w nieustannym lęku, bo stwarza to półobywate-
li, z którymi trudno się porozumieć. Jeżeli pod wpływem psychozy lęku wytworzy się 
atmosferę beznadziejności, to takich ludzi, którzy jej ulegli, nie można uruchomić, 
uaktywnić, zachęcić do żadnego zadania, programu, wysiłku społecznego. Każdą 
bowiem inicjatywę będą przyjmowali z nieufnością”.  

 Panno roztropna – wzorze niezachwianej nadziei, pomóż nam w Jezusie znaleźć 
uwolnienie od lęku. Stajemy przed Tobą, by wypowiedzieć słowa modlitwy przywołują-
cej Milenijny Akt Oddania:  
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska (…). 
Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszyst-
kie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Ko-
ścioła w świecie i w Ojczyźnie naszej. (…) Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach 
naszych i złóż  przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.  
***************************************************************************************************************************** ********************************************************************************** 

Nasza wielka Patronka 
Św. Małgorzata Szkocka 

 

Małgorzata urodziła się w 1046 roku na Węgrzech jako córka angiel-
skiego księcia Edwarda Wygnańca i księżniczki węgierskiej Agaty. 
Pierwszych kilkanaście lat spędziła poza swoją ojczyzną - na Wę-

grzech; jej rodzina znajdowała się wówczas na wygnaniu ze względu na duńskie 
rządy w Anglii. W roku 1057 Małgorzata z ojcem powróciła do Anglii, kiedy królem 
tego kraju został jej kuzyn, św. Edward Wyznawca. Na jego dworze pozostała do roku 
1066, do jego śmierci. Po bitwie pod Hustings w 1066 r., w wyniku której władca 
Normanów Wilhelm Zdobywca zasiadł na tronie Anglii, Małgorzata musiała wraz z 
matką i rodzeństwem ponownie uciekać z kraju. Statek, którym płynęli, rozbił się u 
wybrzeży Szkocji, której władca zaofiarował uciekinierom gościnę. Miejsce, gdzie 
statek dobił do brzegu, do dziś nosi nazwę St Margaret's Hope, czyli "Nadzieja świętej 
Małgorzaty" 
 W 1070 r. Małgorzata poślubiła króla Szkotów, Malcolma III, zwanego później 
Canmore. Dała mu 6 synów i 2 córki. Od tej pory jej życie toczyło się na dwóch zam-
kach: w Edynburgu i Dunfermline. Bardzo sumiennie wypełniała obowiązki żony i 
matki. Osobiście zajmowała się wychowywaniem dzieci, mimo zwyczaju oddawania 
dzieci królewskich na wychowanie osobom postronnym. 
 Malcolm był niepiśmiennym poganinem. Żona modliła się o jego nawrócenie, 
uczyła go modlitwy, pokazywała, jak czynić miłosierdzie ubogim. Pomagał jej w tym 
znany uczony, bł. Lanfranck. Dzięki zaangażowaniu Małgorzaty przeprowadzono kilka 
reform kościelnych i zwołano synod, na którym uporządkowano przepisy związane z 
Wielkim Postem, Komunią świętą wielkanocną i prawem małżeńskim.  
 Małgorzata była także troskliwą promotorką oświaty i kultury oraz fundatorką 
kościołów i opactw, m.in. sprowadziła benedyktynów do kościoła w Dunfermline, gdzie 
brała ślub. Jej także zawdzięczamy odbudowę słynnego opactwa na wyspie - Iona 
Abbey, które w 563 roku założyć miał święty Kolumban, a w którym do grobów skła-
dano kolejnych szkockich monarchów, a także władców Francji, Norwegii czy Islandii.  
 Królowa Małgorzata dbała o rozwój całego narodu. Sama zaś wiodła życie bar-
dzo skromne i umartwione. Troszczyła się o ubogich, pokrzywdzonych i więźniów 
(podobno z własnych środków płaciła zobowiązania dłużników, aby ich uratować od 
uwięzienia). Nigdy nie zasiadała do posiłku, jeśli wcześniej nie nakarmiła dziewięciu 
sierot, które wychowywała na zamku, i 24 dorosłych żebraków. Zapamiętano też, że 
często uczestniczyła we Mszy odprawianej o północy, a wracając z niej zawsze doko-
nywała obmycia stóp sześciu ubogich. 
 13 listopada 1093 r. w zasadzce nad rzeką Alne podczas wojny z Wilhelmem 
Rudym poległ Malcolm razem z synem Edwardem. Małgorzata była wtedy ciężko 
chora. Podobno wyczuła moment śmieci najbliższych i powiedziała otoczeniu, że 
właśnie stało się coś strasznego. Potwierdzenie otrzymała tuż przed śmiercią.  
 Do dziś przetrwał opis ostatnich chwil ziemskiego życia Małgorzaty: "Trzy dni 
później królowa, przeczuwając swoją śmierć, wysłuchała Mszy świętej, przyjęła Ko-
munię, po czym poleciła przynieść relikwię Krzyża Świętego, znajdującą się w krucy-
fiksie wykonanym ze złota i kości słoniowej, i przyciskając ją do piersi, zaczęła recyto-
wać Psalm 51 zaczynający się od słów: «Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaska-
wości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość». W tym momencie 
wpadł do komnaty jej syn Edgar, aby powiadomić matkę o śmierci najbliższych, po 
czym władczyni, jeszcze mocniej przyciskając relikwię do siebie, wypowiedziała sło-
wa: «Dzięki Ci, Panie, że zesłałeś na mnie ten cios w godzinie mej śmierci», i oddała 
ducha". 
 Małgorzata zmarła 16 listopada 1093 roku na zamku w Edynburgu. Pochowano 
ją w założonym przez nią opactwie benedyktyńskim w Dumfermline. Jej syn, król 
Dawid I, rozbudował później kościół opactwa. Grób Świętej stał się miejscem licznych 
pielgrzymek. Innocenty IV w 1250 r. zezwolił na kult jej relikwii, co było równoznaczne 
z jej kanonizacją.  W 1560 r. protestanci splądrowali opactwo i zniszczyli relikwie św. 
Małgorzaty. Uratował się jedynie szczęśliwie bogaty relikwiarz z jej głową. Przewiezio-
no go dla bezpieczeństwa do Belgii, gdzie uległ zniszczeniu w czasie rewolucji francu-
skiej w roku 1793. Drobną część relikwii ofiarowano królowi Hiszpanii, Filipowi II, który 
umieścił je na zamku w Eskorial. W roku 1673 Klemens X ogłosił św. Małgorzatę 
patronką Szkocji; w 1692 r. kult św. Małgorzaty rozciągnięto na cały Kościół. Małgo-
rzata jest patronką Szkocji, wielodzietnych rodzin, jak również w ogóle rodzin katolic-
kich, królowych, a także uniwersytetu w Edynburgu ufundowanego w 1875 roku. 
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