October 22 2017

Twenty Ninth Sunday in Ordinary Time
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

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

Parish Pastoral Staff

Kancelaria Parafialna

Pastor - Rev. Andrzej Galant, SChr

Tuesday / Wtorek
9:00 AM - NOON
Wednesday /Środa
4:00 PM – 6:00 PM

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

Give the Lord glory and honor.

Shine like lights
in the world
as you hold on
to the word of life.
PHIL 2:15-16

Adoracja
Najśw. Sakramentu
PIĄTEK
6:30 - 7:30 PM
Spowiedź Święta
30 MIN. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ
SOBOTA
4:00PM - 4:45PM

Pośród narodów głoście chwałę Pana.
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October 22 2017
The Mass Intentions
Saturday, 10.21.17
10:00 AM - O drowie i Boże błogosławieństwo
dla Ireneusza Prędki
5:00 PM - For God’s blessing
for Sharon and Tom Beale
Sunday, 10.22.17
8:00 AM + Jim Kessler
9:45 AM - Dziękczynna za dar św. Jana Pawła II
dla Kościoła, naszej ojczyzny i świata
12:00 PM - O Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla rodziny
Tuesday, 10.24.17
8:00 AM - For Parishioners

Wednesday, 10.25.17

7:30 PM - W intencji Parafian

Thursday, 10.26.17

8:00 AM - For all soul in Purgatory

Friday, 10.27.17

7:30 PM - dziękczynna za życie Michała z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo

Saturday, 10.28.17

10:00 AM - o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla mamy Teresy
5:00 PM - For God’s blessing for Sharon and Tom Beale

Sunday, 10.29.17

8:00 AM + Jim Kessler
9:45 AM - Dziękczynno-błagalna
z okazji urodzin Ewy Radka
12:00 PM ++ Tadeusz Chyła, Maria, Józef

Lectors

Saturday, 10.21.17
5:00 PM Sarah Walsh
Sunday, 10.22.17
8:00 AM Sharon Beale
9:45 AM Agnieszka & Miłosz Góralczyk
12:00 PM Andrzej Łapiński
Bernard Błażuk
Saturday, 10.28.17
5:00 PM Tom Beale
Sunday, 10.29.17
8:00 AM Anna Marie Trimnell
9:45 AM Irena Kordula
Paweł Kulik
12:00 PM Alicja Sowińska
Izabela Łapiński
Eucharistic Ministers
Saturday, 10.21.17
5:00 PM Ignatius Mokuohai
Sunday, 10.22.17
8:00 AM Adama Trimnell / Albert Freedman
9:45 AM Miłosz Góralczyk
Saturday, 10.28.17
5:00 PM Ignatius Mokuohai
Sunday, 10.29.17
8:00 AM Barnie Taylor / Albert Freedman
9:45 AM Michał Franczyk

Give back to Caesar what is
Cesar’s and to God what is God’s

INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT
FROM THE SACRED HEART OF JESUS

For as long as you live in this world you are
subject to the laws of the countries where you are. All
authority comes from God who desires the world to live in
order. This does not mean that all laws are perfect, in fact
due to the wickedness of men many laws are no longer
inspired by the laws of God but are full of corruption.
And yet you must submit to the authorities and respect the laws of your country in order to live in peace. So
far so good, for this reason many people don’t break the
law for fear of having to pay fines or to be imprisoned.
But if it is important to respect the law of the land, for
the sake of peace, is it not more important to respect the
law of God for God’s sake and for your own sake too?
Right from the very beginning disobedience entered
the world through the original sin of your first parents; this
caused the divine justice to act by taking away the gifts of
Paradise and brought man to a new life of exile and alienation from God.
Because of the seriousness of the offense, all human
beings have inherited the sin of Adam and Eve, and by
coming into the world are subject to the law of God in
order to be justified by obedience.
My Heavenly Father has sent me into the world to
undo the curse of paradise, which took away your gift to
live eternally and happily. I have come to remove your
sins and to make you worthy of restoration. Therefore all
human beings are invited to the new heavenly paradise,
which I opened to the world with my death and resurrection.
And just as you must please the authorities on earth,
you must please God with your behavior. I have come to
teach you the way to life by keeping the commandments
and by following me.
Give to everyone the consideration and respect they
deserve, but always place God above men and above all
things. Give to God what belongs to God.
Give to God all the kingdom, the power and the glory.
Offer to Him all riches and honors and praise, to Him all
blessings, affections and heartbeats, since He has provided everything for you. Joseph of Jesus and Mary
Give to God
what belongs to God"
What do we owe God and our neighbor?
Scripture tells us to give to everyone whatever is their due and to "owe no one anything,
except to love one another" (Rom 13:6-8). The Jewish
authorities sought to trap Jesus in a religious-state issue.
The Jews resented their foreign rulers and despised
paying taxes to Caesar. They posed a dilemma to test
Jesus to see if he was loyal to them and to their understanding of religion. If Jesus answered that it was lawful
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to pay taxes to a pagan ruler, then he would lose credibility with the Jewish nation who would regard him as a
coward and a friend of Caesar. If he said it was not lawful,
then the Pharisees would have grounds to report him to
the Roman authorities as a political trouble-maker and
have him arrested.
Coins inscribe the owner's name and authority on them

Jesus avoided their trap by confronting them with the
image of a coin. Coinage in the ancient world had significant political power. Rulers issued coins with their own
image and inscription on them. In a certain sense the coin
was regarded as the personal property of the ruler. Where
the coin was valid the ruler held political sway over the
people. Since the Jews used the Roman currency, Jesus
explained that what belonged to Caesar must be given to
Caesar.
We have been "stamped" with God's image and likeness

This story has another deeper meaning as well. We, too,
have been stamped with God's image since we are created in his own likeness - "God created man in his own
image ..male and female he created them" (Gn 1:26-27).
We rightfully belong not to ourselves, but to God who
created us and redeemed us in the precious blood of his
Son, our Lord Jesus Christ. Paul the Apostle says that
we are to present our bodies as a living sacrifice to God
(Rom 12:1). Do you acknowledge that your life and everything you possess belongs to God and not to yourself?
And do you give to God what rightfully belongs to him?
"Lord, because you have made me, I owe you the whole
of my love; because you have redeemed me, I owe you
the whole of myself; because you have promised so
much, I owe you all my being. Moreover, I owe you as
much more love than myself as you are greater than I, for
whom you gave yourself and to whom you promised
yourself. I pray you, Lord, make me taste by love what I
taste by knowledge; let me know by love what I know by
understanding. I owe you more than my whole self, but I
have no more, and by myself I cannot render the whole of
it to you. Draw me to you, Lord, in the fullness of love. I
am wholly yours by creation; make me all yours, too, in
love." (prayer of St. Anselm)
Don Schwager
Today is World
Mission Sunday.

Each October, this celebration leads us
to the heart of our Christian faith – leads
us to mission (Pope Francis).

On this day, we are called – as baptized Catholics – to
celebrate and support local churches in Asia and Africa,
the Pacific Islands, and parts of Latin America and Europe, an area that covers more than half the territory of
the globe.
Through the work and witness of mission priests, religious
and lay leaders, the poor receive practical help and experience God’s love and mercy, His hope and peace.

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. 22 maja 2018 roku.
W katechezie obowiązkowo uczestniczą dzieci, które w 2018 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.
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Oddać czy zatrzymać?

Nieraz łapiemy się na tym, że stosujemy zasadę dochodzenia
do swoich zamierzeń „po trupach”, nie bacząc na to, że innym
wyrządzamy krzywdę. Staramy się tutaj, na ziemi, urządzić jak
najlepiej, bez dodatkowych kosztów i zbytniego wysiłku. To
samo czynią z nami politycy, managerowie, ludzie władzy, którzy widząc
tylko jeden cel – rządzenie i korzyści z tego płynące – manipulują nami,
obiecując cuda gospodarcze i finansowe, a przy okazji bratają się ze wszystkimi środowiskami, które mogą im to ułatwić.
My jednak tak dbajmy o swoją własność osobową i osobistą, by nie wyrządzać nikomu, w tym również sobie, szkody. Innymi słowy, żyjmy i dajmy żyć
innym w ich światopoglądzie, wierze, zainteresowaniach, w pełnej wolności,
zarówno politycznej, jak i religijnej, bez przymuszania. Pamiętajmy jednak o
naszej tradycji i o pochodzeniu, a szczególnie o naszej przyszłości, która
zależy od Boga i należy do Boga.
Scena z dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam – jakże nadal aktualną – przewrotność faryzeuszy. To prosty zamysł, przecież wystarczy tak sprowokować
drugiego, by całe odium złej odpowiedzi spadło na odpowiadającego, a nie
pytającego. Chcieli oni, aby Pan Jezus zajął stanowisko wobec władzy
świeckiej, a jeśli władza świecka, to pytanie może dotyczyć tylko kwestii
podatków – w tym wypadku chodzi o Cezara. Mając świadomość przewrotnego pytania, już byli przygotowani na potępienie, gdyż płacenie podatków
Cezarowi uważali za ograniczenie władzy Pana Boga nad Jego narodem,
zaś odmowę płacenia za bunt przeciwko ustanowionej władzy. Mądrość
Jezusa nie dała im satysfakcji wciągnięcia Go w intrygę polityczną. Chrystus
odpowiedział krótko, ale rzeczowo: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”(Mt 22,21).
W tych prostych słowach Jezus ukazał, że władza polityczna powinna szanować prawa Boże, mając swój własny obszar działania w zakresie porządku i
doczesnego dobra społecznego. Chrześcijanin może i powinien bronić swojej wolności oddawania czci Bogu ponad wszelkie prawo i ponad wszelką
władzę polityczną. Już za czasów Platona mówiono o państwie (nazwanym
potem Utopią Platońską), w którym wszystko miało działać zgodnie z regułami i zasadami prawa, kultury i religii. Również dzisiaj można dostrzec pewne
tendencje prowadzące w kierunku podobnej utopii. Nie twierdzę, że to źle,
ale droga polityczna i religijna powinny iść obok siebie, a nie stanowić jedną.
Dlaczego? Na to pytanie odpowiedzieć musimy sobie sami.
MARYJO, MATKO nasza, KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO,
prosimy ukształtuj serca nasze,
abyśmy umieli rozgraniczyć wartości materialne od duchowych.
Piotr Blachowski
33 lata temu został zamordowany
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Z tej okazji zaprazamy do osobistej refleksji nad
10 ważnymi myślami błogosławionego męczennika.

1. "Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości".
2. "Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej cze-muś,
co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei".
3. "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie
jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".
4. "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach,
które są zdolne przemieniać świat".
5. "Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o
złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to
piętnować zło i wszystkie jego przejawy".
6. "Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność
człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jest minimum, aby nie zamazać w sobie
obrazu dziecka Bożego"
7. "Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić".
8. "Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku".
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9. "Miłość przerasta sprawiedliwość, a równocześnie znajduje potwier-dzenie
w sprawiedliwości".
10. "Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których
ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i us-trojów.
Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają
głęboko prawdziwej wolności".
Zło dobrem zwyciężaj
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrej zwyciężaj” – czytamy
w Liście św. Pawła do Rzymian (12,21). Ten cytat tak bardzo
przylgnął do ks. Jerzego Popiełuszki, że ma problem z ustaleniem
jego autorstwa.
„Zło dobrem zwyciężaj” - łatwo powiedzieć, trudniej tą prawdą
na co dzień żyć.
Kiedy cię obgadują, nastawiają przeciwko Tobie bliskich, kiedy bezpodstawnie oskarżają ciebie lub Twoją rodzinę – doświadczasz zła.
Kiedy Twoje dziecko wmawia ci rzeczy, których nie zrobiłeś, krzyczy, kopie,
gryzie, przezywa – doświadczasz przykrości, na którą nie jesteś gotowy.
Złość jednej osoby potęguje gniew drugiej. A wówczas już tylko krok
dzieli od eksplozji całej gamy negatywnych emocji, których następstwem są:
nienawiść, brak wybaczenia czy chęć odwetu.
Ratunkiem w trudnej sytuacji jest szukanie dobra w drugim człowieku
i prośba o łaskę wybaczenia. Tylko dzięki niej, można znaleźć pokój ducha.
Mistrzem w realizacji tej myśli z Listu do Rzymian jest Błogosławiony Ksiądz
Jerzy Popiełuszko. On Ci w tym pomoże. Proś o Jego wstawiennictwo.

Dzisiaj Światowa
Niedziela Misyjna
Dzisiaj jest Światowy Dzień Misyjny. Październik każdego roku uroczystość ta prowadzi nas do serca naszej chrześcijańskiej wiary – prowadzi nas do misji, jak wyjaśnia Papież Franciszek.
W tym dniu jesteśmy wezwani – jako ochrzczeni katolicy – do wsparcia lokalnych kościołów w Azji i Afryki, Wysp Pacyfiku i części Ameryki Łacińskiej i Europy, obszary, które obejmują ponad połowę terytorium ziemskiego globu. Poprzez
pracę i świadectwo misji kapłanów, zakonników oraz misjonarzy świeckich, ubodzy otrzymują praktyczną pomoc i doświadczenie Bożej miłości i miłosierdzia,
nadziei i pokoju.

Nabożeństwa Różańcowe
środa / sobota - na zakończenie Mszy świętej
Piątek - 7:00PM - podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu
Najbliższy piątek różaniec prowadzą
dzieci uczęszczające na niedzielną katechezę

Już teraz zapraszamy wszystkich rodaków na naszą tradycyjną doroczną procesję i nabożeństwo
modlitewne za zmarłych: Mount Calvary Cemetery”
Niedziela 5 listopada po Mszy o godz.12:00PM.
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 wypiszemy na specjalnych kartkach, które wyłożone są na
stoliku w kruchcie kościoła. Kartki z wypisanymi imionami zmarłych prosimy
przekazywać w do zakrystii lub bezpośrednio do ks. Proboszcza.
W intencji zmarłych, których imiona wypisaliśmy w wypominkach, przez cały rok jeden co miesiąc sprawowana będzie Msza św. Ofiary składane z okazji wypominek przeznaczone zostaną na formację przyszłych duszpasterzy polonijnych.
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
W dniu 29 października odbędzie się kolejne miesięczne spotkanie członków KPFJPII w
salce domu parafialnego o godz. 2:00PM. Wszystkich członków oraz osoby zainteresowane działalnością Koła serdecznie zapraszamy

