
 

 

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 

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  
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

Piątek           6:30PM - 7:30 PM 

I Piątek Miesiąca       8:00PM  - 11:00 PM 

I Niedziela Miesiąca 10:45AM 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
30 MIN. przed każdą Mszą Świętą 

Piątek 6:30PM - 7:30 PM 

Sobota      4:00PM - 4:45PM 

I Piątek Miesiąca  8:00PM –11:00 PM 

XXIII Sunday in Ordinary Time September 08 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

In every age, O Lord, you have been our refuge 

Panie, Ty zawsze byłeś nam uczieczką. 

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/ fax (206) 257- 4415  

www.st -margaret -church.org  

Parish Office Hours 

Kancelaria Parafialna 

Tuesday / Wtorek 
9:00AM - NOON 

 T   
  (206) 282 - 1804  
  (414) 651 - 0073 



The Mass Intentions 

Saturday, 09.07.19  
10:00AM  - W intencji  Żywego Różańca  
 oraz ich rodzin 
5:00PM  -  For Parishioners 
 

Sunday, 09.08.19    
8:00AM  - For speedy recovery  
 for Larry Kessler and Andrew Mroz 

9:45AM ++ Zofia, Józef Bochniarz 
 

12:00PM - Dziękczynno błagalna z  okazji urodzin   

 Moniki Posłuszny  

Tuesday, 09.10.19 
7:30 PM   + Albert Vargo 

Wednesday, 09.11.19  
7:30PM  - O szczęśliwy przebieg operacji Jerzego 

Thursday, 09.12.19   
8:0 AM  - ___________________ 
 

Friday, 09.13.19  
7:30 PM + Jan Kwaśny 

 

Saturday, 09.14.19  
10:00AM  - O Boże błogosławieństwo oraz łaskę     
                   powrotu do zdrowia dla Andrzeja Mróz 
5:00PM  -  ______________________ 
 

Sunday, 09.15.19    
8:00AM  - For God’s blessing  
 for Zbigniew Miedziocha 
9:45AM O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
 łaski dla rodziny Kwaśny 
 

12:00PM - O Boże błogosławieństwo  
 dla Leokadii i Piotra Kożuch 

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

LEKTORS 
Saturday, 09.07.19 
5:00 PM  Tom Acheson 

Sunday, 09.08.19 

8:00 AM  Paula Guinasso 
9:45 AM  Irena Kordula / Jakub Bernacki
12:00 PM  Andrzej Łapiński / Aldona Bażant 
 

Saturday, 09.14.19 
5:00 PM  Tom Beale 

Sunday, 09.15.19 

8:00 AM  Nancy Ito-DelRey 
9:45 AM  Katecheci
12:00 PM  Alicja Sowińska / Adam Nawrot 
************************** ****************** **************** **********  

 NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII 
Sunday,  09.08.19 

9:45 AM  Marian Olech 

Sunday,  09.15.19 

9:45 AM  Miłosz Góralczyk   

The true cost 

of discipleship 
 Why does the Lord Jesus say we must 'hate' 
our families and even ourselves ?  
In Biblical times the expression 'to hate' often 

meant to 'prefer less'. Jesus used strong language to make 
clear that nothing should take precedence or first place over 
God. God our heavenly Father created us in his image and 
likeness to be his beloved sons and daughters. He has put 
us first in his love and concern for our well-being and happi-
ness. Our love for him is a response to his exceeding love 
and kindness towards us. True love is costly because it 
holds nothing back from the beloved - it is ready to give all 
and sacrifice all for the beloved. God the Father gave us his 
only begotten Son, the Lord Jesus Christ, who freely offered 
up his life for us on the cross as the atoning sacrifice for our 
sins. His sacrificial death brought us pardon and healing, 
new life in the Spirit and peace with God. 

The cost of following Jesus as his disciples 
 Jesus willingly embraced the cross, not only out of 
obedience to his Father's will, but out of a merciful love for 
each one of us in order to set us free from slavery to sin, 
Satan, and everything that would keep us from his love, 
truth, and goodness. Jesus knew that the cross was the 
Father's way for him to achieve victory over sin and death - 
and glory for our sake as well. He counted the cost and said 
'yes' to his Father's will. If we want to share in his glory and 
victory, then we, too, must 'count the cost' and say 'yes" to 
his call to "take up our cross and follow him" as our Lord 
and Savior.  
 What is the 'way of the cross' for you and me? It 
means that when my will crosses with God's will, then his 
will must be done. The way of the cross involves sacrifice, 
the sacrifice of laying down my life each and every day for 
Jesus' sake. What makes such sacrifice possible and 
"sweet" for us is the love of God poured out for us in the 
blood of Christ who cleanses us and makes us a new crea-
tion in him. Paul the Apostle tells us that "God's love has 
been poured into our hearts through the Holy Spirit who has 
been given to us" (Romans 5:5). We can never outmatch 
God in his merciful love and kindness towards us. He al-
ways gives us more than we can expect or imagine. Do you 
allow the Holy Spirit to fill your heart and transform your life 
with the overflowing love and mercy of God?  

The wise plan ahead to avert failure and shame 
 What do the twin parables of the tower builder and a 
ruler on a war campaign have in common?  
Both the tower builder and the ruler risked serious loss if 
they did not carefully plan ahead to to make sure they could 
finish what they had begun. In a shame and honor culture 
people want at all costs to avoid being mocked by their 
community for failing to complete a task which they had 
begun in earnest. This double set of parables echoes the 
instruction given in the Old Testament Book of Proverbs: 
"By wisdom a house is built" and "by wise guidance you can 
wage a war" to ensure victory.  
 In Jesus' time every landowner who could afford it built 

a wall around his orchard or vineyard as a protection from 
intruders who might steal or destroy his produce. A tower 
was usually built in a corner of the wall and a guard posted 
especially during harvest time when thieves would likely try 
to make off with the goods. Starting a building-project, like a 
watchtower, and leaving it unfinished because of poor plan-
ning or insufficient funds would invite the scorn of the whole 
village. Likewise a king who decided to wage a war against 
an opponent who was much stronger, would be considered 
foolish if he did not come up with a plan that had a decent 
chance of success. Counting the cost and investing wisely 
are necessary conditions for securing a good return on the 
investment. 

The great exchange 
 If you prize something of great value and want to pos-
sess it, it's natural to ask what it will cost you before you 
make a commitment to invest in it. Jesus was utterly honest 
and spared no words to tell his disciples that it would cost 
them dearly to be his disciples - it would cost them their 
whole lives and all they possessed in exchange for the new 
life and treasure of God's kingdom. The Lord Jesus leaves 
no room for compromise or concession. We either give our 
lives over to him entirely or we keep them for ourselves. 
Paul the Apostle reminds us, "We are not our own. We were 
bought with a price"  We were once slaves to sin and a 
kingdom of darkness and oppression, but we have now 
been purchased with the precious blood of Jesus Christ 
who has ransomed us from a life of darkness and destruc-
tion so we could enter his kingdom of light and truth. Christ 
has set us free to choose whom we will serve in this present 
life as well as in the age to come - God's kingdom of light, 
truth, and goodness or Satan's kingdom of darkness, lies, 
and deception. There are no neutral parties - we are either 
for God's kingdom or against it. 

Who do you love first - above all else? 
 The love of God compels us to choose who or what will 
be first in our lives. To place any relationship or any posses-
sion above God is a form of idolatry - worshiping the crea-
ture in place of the Creator and Ruler over all he has made. 
Jesus challenges his disciples to examine who and what 
they love first and foremost. We can be ruled and mastered 
by many different things - money, drugs, success, power or 
fame. Only one Master, the Lord Jesus Christ, can truly set 
us free from the power of sin, greed, and destruction. The 
choice is ours - who will we serve and follow - the path and 
destiny the Lord Jesus offers us or the path we choose in 
opposition to God's will and purpose for our lives. It boils 
down to choosing between life and death, truth and false-
hood, goodness and evil. If we choose for the Lord Jesus 
and put our trust in him, he will show us the path that leads 
to true joy and happiness with our Father in heaven. 
"Lord Jesus, your are my Treasure, my Life, and my All. 
There is nothing in this life that can outweigh the joy of 
knowing, loving, and serving you all the days of my life. 
Take my life and all that I have and make it yours for your 
glory now and 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  September 08, 2019 

Sakramenty 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. w 2020 roku.  

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy mło-
dzież, która w 2019 roku ukończy 16 lat. Termin bierzmowania 20.IX.2019 - 12:00 

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. 



Walka z Wadami Narodowymi 

Obroną Wolności 
 „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – czytamy w 
ósmym rozdziale Ewangelii według św. Jana. Jaka jest praw-
da o nas Polakach? Jesteśmy narodem o szlachetnej ducho-
wości, przywiązanym do wiary, do tradycji rodzimej, zdolnym 

do wielkich ofiar w obronie Ojczyzny. To prawda. Ale nie brakuje nam słabości, 
które można nazwać wadami narodowymi. Jakie one są? W Jasnogórskich 
Ślubach Narodu Prymas Tysiąclecia przywołuje: lenistwo, lekkomyślność, mar-
notrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Przezwyciężenie tych wad jest drogą do 
wewnętrznej wolności.  
 W komentarzu do Ślubów Jasnogórskich Ksiądz Prymas, piętnuje nasze 
wady narodowe, ale jednocześnie ukazuje drogi wyjścia: „Zwalczamy lenistwo w 
naszej postawie duchowej, by nie poprzestawać na małym, by stawiać sobie 
wymagania coraz to nowe, coraz to większe. Zwalczamy lenistwo – zaprowa-
dzając ład wokół siebie: we własnym mieszkaniu, na własnym podwórku, w 
zagrodzie, na zagonie, w całym otoczeniu naszym.  
 Zwalczamy lenistwo w pracy – stawiając sobie coraz to większe wymaga-
nia; pracować będziemy nie dla oka, «jakby się ludziom podobając, lecz – Panu 
Bogu naszemu»”.  Prymas Tysiąclecia, jak dobry Pasterz, ukazuje sens pracy 
nad przezwyciężaniem tych wad. „Walkę lekkomyślności wypowiemy dlatego, 
by poprawić nasz charakter narodowy, by pogłębić nasze życie, by wziąć pełną 
odpowiedzialność za nasze myśli, słowa i czyny, świadomi, że tylko raz żyjemy, 
a żadna minuta życia już się więcej nie wraca”.  
 Pijaństwo łączy Ksiądz Prymas z marnotrawstwem. Te wady bardzo szko-
dzą naszemu życiu rodzinnemu i społecznemu: „W marnotrawstwie i w pijań-
stwie będziemy widzieli niszczenie naszych sił fizycznych i duchowych, naszych 
zasobów materialnych, majątku osobistego i narodowego, zwłaszcza lepszego 
bytu naszych rodzin i dzieci. (…) Popatrzmy na ubóstwo naszych domostw, 
wnętrz mieszkaniowych, urządzeń życia codziennego, niski poziom bytowania – 
może to wszystko nas otrzeźwi i zmusi do walki z marnotrawstwem i pijań-
stwem. Pamiętajmy o dzieciach naszych, którym należy się lepszy byt, niż to 
było naszym udziałem. Są takie klęski, przed którymi możemy osłonić nasze 
dzieci”. Alkoholizm jest dzisiaj jednym z najpoważniejszych problemów społecz-
nych. Polacy piją zbyt dużo i zbyt intensywnie. Jakże wielu Polek i Polaków 
osób ma poważny problem alkoholowy, jakże wielu jest ciężko uzależnionych. 
Skutek? Ogromne szkody dla zdrowia, dramat rodzin, szkody w pracy zawodo-
wej, zmarnowane życie...  Jednocześnie w naszym społeczeństwie panuje ni-
czym nieskrępowana moda na picie. W wielu środowiskach jest to wręcz towa-
rzyszki przymus picia, swoisty „terror alkoholowy”. Czas z tym zerwać. Przyzwy-
czajenie do nadmiernego picia jest pozostałością z czasów zaborów. Wrogowie, 
chcąc osłabić i zniewolić nasz naród – rozpijali Polaków. Alkoholizm często też 
bywał – i nadal jest – ucieczką od trudów życia, oznaką depresji, beznadziejno-
ści, braku perspektyw.   
 Poważnym problemem moralnym, który godzi w wolność, jest także rozwią-
złość, niszcząca poszczególnych ludzi i całe rodziny. W imię wszechwładnego, 
tak zwanego prawa do szczęścia – lekkomyślnie podchodzi się do ciała człowie-
ka, jako przedmiotu użycia bez poczucia odpowiedzialności. Prymas Tysiąclecia 
w reakcji na to postępujące zjawisko, apelował: „W naszym charakterze narodo-
wym jest tyle sił duchowych, które można użyć do walki z rozwiązłością. Mamy 
przecież poczucie honoru, stosowności, czci dla siebie, zmysł estetyczny wyso-
ko rozwinięty, pragnienie wolności od wszystkiego. To są wielcy sprzymierzeńcy 
w walce z rozwiązłością. (…) Przychodzi nam [też] z pomocą nasza godność 
chrześcijańska. Łaska uświęcająca, życie w nadprzyrodzonej wspólnocie Ko-
ścioła i Eucharystia”. Zatrważająca liczba rozwodów, osieroconych dzieci, coraz 
więcej tzw. wolnych związków, małżeństw na próbę – to wszystko osłabia ducha 
narodu. Przezwyciężenie tych plag moralnych, Prymas Tysiąclecia ukazywał 
jako drogę do pełnej wewnętrznej wolności i niepodległości.  
 Ucieczko grzeszników – Ty nigdy nie gorszysz się nami. Cierpliwie prosisz 
o nawrócenie z bezdroży pozornego szczęścia. Stajemy przed Tobą, by po raz 
kolejny powtórzyć słowa Milenijnego Aktu Oddania:  
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogór-
ska (…). Oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę 
miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę sta-
nowi, 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.  

Bezpośrednie przygotowanie do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania 
  

1. Sakrament Pojednania 

Każdy kandydat oraz świadek bierzmowania są zobowiązani 

do wcześniejszej Spowiedzi św.  

Właściwym także jest, by także rodzice kandydatów przystąpili 

do Sakramentu Pojednania, jeśli tylko nie mają prawnych ku temu prze-

szkód. Możliwy czas spowiedzi świętej 

 Środa 18 września   6:30PM - 730PM 
 Piątek 20 września   6:00PM – 7:30PM 
 Sobota 21 września   4:00PM - 5:00PM 
 

2. Próby przygotowujące do przyjęcia  

Sakramentu Bierzmowania 
 

09.14 sobota - bezpośrednio po Mszy św. o 10:00AM - obowiązkowo 

uczestniczą wszyscy kandydaci 
 

09.21 sobota - bezpośrednio po Mszy św. o 10:00AM - w próba generalna 

obowiązkowo uczestniczą wszyscy kandydaci do bierzmowania oraz świadkowie 
 

3. Dekoracja kościoła - w terminie dogodnym dla rodziców   
 

UROCZYSTOŚĆ UDZIELANIA  

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 09.22.19 

Sakramentu Bierzmowania udzieli 

J.E. Daniela H. Mueggenborg 

W dniu bierzmowania wszyscy przyjeżdżają przed godz. 11:00.  

Ksiądz Biskup spotka się odbędzie krótką rozmowę z każdym kandydatem 

do bierzmowania, by upewnić się czy każda osoba jest odpowiednio przygo-

towana do przejęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości. 

11:00AM - Sala Parafialna  

     spotkanie kandydatów z księdzem Biskupem 

     - Przygotowanie do liturgii Sakramentu Bierzmowania 

12:00PM - Uroczysta Msza Święta 

  z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania   
 

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

Nabożeństwa Fatimskie 
 

Zapraszamy do udziału w Nabożeństwie Fatimskim! 
      Piątek 13 września: 
6:30PM - Adoracja Najświętszego Sakramentu / okazja do spowiedzi świętej 
7:30PM - Msza święta 
       - Nabożeństwo oraz procesja fatimska  

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

Doroczny Piknik Parafialny  

oraz Nowy Rok Katechetyczny 

Po wakacyjnej przerwie w przyszłą niedzielę, po Mszy św. o 9:45 zapraszamy wszyst-
kich Parafian na nasz doroczny Piknik Parafialny, który odbędzie się.  
Podobnie jak w latach ubiegłych zachęcamy każdą rodzinę do przyniesienia ulubionych 
potraw oraz domowych wypieków.  
W tym dniu Mszą świętą 9:45AM rozpoczniemy nowy rok katechetyczny.  
Podczas Pikniku będzie możliwość zapisu dzieci od 4 roku życia na katechezę.  
Katechezy odbywają się w każdą niedzielę od godz. 11:00AM.  
W tym roku rozpoczynamy dwuletni cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania. 
Zapraszamy młodzież, która w 2021 roku ukończy 16 lat oraz wszystkich starszych, 
którzy jeszcze nie byli bierzmowani. Planowane jest utworzenie grupy starszej młodzie-
ży oraz dorosłych. 
Kontynuujemy przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św. W spotkaniach uczestniczą 
dzieci, które w ubiegłym roku uczestniczyły w I roku przygotowania. Dzieci przystąpią do 
I Komunii św. w maju 2020 roku. 
 

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

Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Seattle 

 ...ogłasza zapisy na nowy rok szkolny 2019/20, w dniu 9 września, w 
godzinach 6:00 PM - 8:00 PM, w Domu Polskim. 
 

Oferujemy klasy dla dorosłych, w poniedziałki, 6:00 PM - 8:15 PM, oraz 
klasy dla dzieci w soboty rano, od 10:00 do 11:45.Zapisywać można dzieci już od 4 roku 
życia. 
 Pierwsze lekcje dla sobotnich klas będą 14 września, a dla klas poniedziałkowych- 16 

września.  Więcej informacji –   megrabowska@yahoo.com  

08 Września, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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