
 

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 - 1:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –11:00PM 

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           6:30PM - 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 

 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 

6th Sunday of Ordinary Time February 16, 2020 

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 

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

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



The Mass Intentions 
Saturday 02.15.20 
10:00AM + ks. Józef Calik, SChr 
5:00PM ++ Grandparents and parents 
 

Sunday, 02.16.20    
8:00AM + Krystyna Modlińska 
9:45AM - O Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski dla Szymona Olech 
12:00PM ++ Julia, Dymitr Wajcowicz 
 

Tuesday, 02.18.20 
8:00 AM + Alicja Pawińska   
 

Wednesday, 02.19.20 
7:30 PM + Michał   
 

Thursday, 02.20.20 
8:0 AM + Mariusz Krauze 
 

Friday, 02.21.20  
7:30 PM  - O Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla Elizy  
 

Saturday 02.22.20 
10:00AM - __________________ 
5:00PM - For God’s blessing  
for Anne-Marie Trimnell 

Sunday, 02.23.20    
8:00AM - For Parishioners 
9:45AM + Janina Knapik 
12:00PM + Bożena Bednarska 

 

Lektors 
Saturday 02.15.20 
5:00 PM    Tom Beale 
 

Sunday 02.16.20 
8:00 AM Paula Guinasso 
9:45 AM Irena Kordula / Julia Zając 
12:00 PM Alicja Sowińska / Adam Nawrot 
 

Saturday 02.22.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 02.23.20 
8:00 AM Gabrielle Patti 
9:45 AM Miłosz Góralczyk / Justyna Świerz 
12:00 PM Izabela & Andrzej Łapiński  

------------------------------------ 
Szafarze Eucharystii 

Sunday 02.16.20 
9:45 AM Marian Olech 
 

Sunday 02.23.20 
9:45 AM Michał Franczyk 

------------------------------------ 
Daily Readings for the week 

of February 16 
Sunday:  Is 58:7-10 / 1 Cor 2:1-5  
Mt 5:13-16 
Monday:  1 Kgs 8:1-7, 9-13 / Mk 6:53-56 
Tuesday: 1 Kgs 8:22-23, 27-30  
Mk 7:1-13 
Wednesday: 1 Kgs 10:1-10 / Mk 7:14-23 
Thursday: 1 Kgs 11:4-13 / Mk 7:24-30 
Friday:  1 Kgs 11:29-32; 12:19  
Mk 7:31-37 
Saturday: 1 Kgs 12:26-32; 13:33-34 
Mk 8:1-10 
Next Sunday: Sir 15:15-20 / 1 Cor 2:6-10 
Mt 5:17-37 

“Great are those who teach and obey  
the commandments” 

Why do people tend to view the "law of 
God" negatively rather than positively? 
Jesus' attitude towards the law of God can 
be summed up in the great prayer of 
Psalm 119: "Oh, how I love your law! It is 
my meditation all the day."  

 For the people of Israel the "law" could refer to the ten 
commandments or to the five Books of Moses, called the 
Pentateuch or Torah, which explain the commandments 
and ordinances of God for his people. The "law" also re-
ferred to the whole teaching or way of life which God gave 
to his people. The Jews in Jesus' time also used it as a 
description of the oral or scribal law. Needless to say, the 
scribes added many more things to the law than God in-
tended. That is why Jesus often condemned the scribal law 
because it placed burdens on people which God had not 
intended.  
The essence of God's law  
 Jesus made it very clear that the essence of God's law 
- his commandments and way of life, must be fulfilled. 
God's law is true and righteous because it flows from his 
love, goodness, and holiness. It is a law of grace, love, and 
freedom for us. That is why God commands us to love him 
above all else and to follow in the way of his Son, the Lord 
Jesus who taught us how to love by laying down our lives 
for one another.  
Reverence and respect  
Jesus taught reverence and respect for God’s law - rever-
ence for God himself, reverence for the Lord's Day, rever-
ence or respect for parents, respect for life, for property, 
for another person's good name, respect for oneself and 
for one's neighbor lest wrong or hurtful desires master and 
enslave us. Reverence and respect for God's command-
ments teach us the way of love - love of God and love of 
neighbor. What is impossible to humans is possible to God 
who gives generously of his gifts and the power of the Holy 
Spirit to those who put their faith and trust in him.  
 God gives us the grace, help, and strength to love as 
he loves, to forgive as he forgives, to think and judge as he 
judges, and to act as he acts with mercy, loving-kindness, 
and goodness. The Lord loves righteousness and hates 
wickedness. As his followers we must love his command-
ments and hate every form of sin and wrong-doing. If we 
want to live righteously as God desires for us, then we 
must know and understand the intention of God's com-
mands for us, and decide in our heart to obey the Lord. Do 
you seek to understand the intention of his law and to grow 
in wisdom of his ways?  
The Holy Spirit transforms our minds and hearts 
 Jesus promised his disciples that he would give them 
the gift of the Holy Spirit who writes God's law of love and 
truth on our hearts. The Holy Spirit teaches us God's truth 
and gives us wisdom and understanding of God's ways. 
The Spirit helps us in our weakness, strengthens us in 
temptation, and transforms us, day by day, into the like-
ness of Jesus Christ, our Merciful Savior and Humble Lord. 
There is great blessing and reward for those who obey 
God's commandments and who encourage others, espe-
cially the younger generations, to love, respect, and obey 
the Lord. Do you trust in God’s love and allow his Holy 
Spirit to fill you with a thirst for holiness and righteousness 
in every area of your life? Ask the Holy Spirit to fill your 
heart with a burning desire and reverence for God's life-
giving word so that you may grow day by day in the wis-

dom and knowledge of God's love, truth, and goodness. 
"Lord Jesus, begin a new work of love within me. Instill in 
me a greater love and respect for your commandments. 
Give me a burning desire to live a life of holiness and right-
eousness. Purify my thoughts, desires, and intentions that I 
may only desire what is pleasing to you and in accord with 
your will."  
 Don Schwager  

  People are not property. We cannot exchange them at 
will or simply use them for our own designs and purposes. 
What does the word “commitment” mean to you? We can 
begin to understand its meaning by looking at some syno-
nyms: dedication, devotion, allegiance, loyalty, faithfulness, 
fidelity, and bond. Commitment is primarily about relation-
ship, and Jesus is all about relationships. How our lives 
affect others, how we treat our brothers and sisters, how 
we resolve conflict, and how we view the vows of marriage. 
Jesus’ teachings on obeying the commandments, murder, 
reconciliation, marriage, divorce, and adultery all stem from 
the sacredness of commitment. All of this has a God con-
nection. 
 We can easily see one another as interchangeable and 
dispensable. We treat so much of our lives this way. What 
works today may not be what I want tomorrow. We search 
and search for the right thing only to find our hearts still 
restless in the end. Is real happiness achievable this side of 
the grave? Sometimes we expect too much out of others 
and want our relationships to fill a hole that we must figure 
out how to fill ourselves. Any seasoned married couple will 
tell you that their love for one another changes as time 
passes. Even though the understanding of romance chang-
es as life changes, the dedication, devotion, allegiance, 
loyalty, faithfulness, and fidelity all remain and even deep-
en. 
 Some relationships can be hurtful, and God does not 
want us to live with abuse or pain. Also, how a relationship 
develops is sometimes out of our control, and we become 
the victim of someone else’s decision. But we can’t be self-
focused in our relationships and see them exclusively as 
self-fulfilling ends. We are companions on life’s journey 
with varying depths of relationships being enjoyed by all 
who are with us along the way. We have the freedom to 
choose. God asks us to do so wisely, with right judgment 
and thinking. 

————————————— 
Friends of ST John Paul II Foundation – Seattle Chapter 

 The Foundation will meet on Sunday, February 23rd at 
1:30 PM. Everyone is welcome to join us (as members or 
guests) with ideas for the year that will reflect the teachings 
of Pope ST John Paul II, especially for the youths.  
Most importantly, this year, May 18th is the 100th Anniversary of 
Saint Pope John Paul II’s Birth which is an opportunity to return to his 
timeless teachings. Catholics all over the world still main-
tain a deep love for our great Saint and will no doubt cele-
brate his life on what would have been his 100th birthday!  
For more information please contact Adama Trimnell: 
art_lazz@yahoo.com/206-679-7897. 

 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 Ca-
tholic  member 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  February 16, 2020 

Sakramenty 
Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii św. 17 maja 2020. 
Bierzmowanie: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczest-
niczy dla młodzieży, która w 2019 ukończyła 13 lat. 
Sakrament Małżeństwa: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesię-
cy przed planowaną datą ślubu. 
Odwiedziny chorych: I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach proszę 
dzwonić o każdej porze  - (206)282 - 1804. 
Sakramenty chrztu, I Komunii, bierzmowania, małżeństwa udzielane są 
osobom formalnie i aktywnie uczestniczącym w życiu parafii. 

mailto:art_lazz@yahoo.com/206-679-7897


  Nie zabijaj 
W dzisiejszym fragmencie z Kazania na Górze Jezus 
interpretuje Prawo Boże w świetle przykazania miłości. 
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj», 
a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, 
podlega sądowi”. Kieruje więc nasz wzrok do środka, 

do naszego serca, które stanowi centrum życia. W ten sposób Syn 
Boży stawia swoim uczniom wymagania, które gwarantują wejścia 
do królestwa niebieskiego. 
 Piąte przykazanie Dekalogu należy do tych, z którymi – jak nam 
się często wydaje – nie mamy żadnych problemów. „Nikogo nie zabi-
łem”, ileż to razy daje się słyszeć podobne wyznanie w zwykłych 
rozmowach z tak zwanymi „porządnymi katolikami”, którzy w ten 
sposób próbują nadać wysoką rangę swojemu chrześcijaństwu. Czy 
to wystarczy? Otóż nie. Aby zachować przykazanie „Nie zabijaj” jest 
nam potrzebny najpierw zachwyt nad życiem, afirmacja tego jakże 
pięknego i podstawowego daru, powołania, które jest wspólne 
wszystkim ludziom. Z tego powołania czerpie każde inne! Jesteśmy 
powołani do tego, aby żyć, aby nasze życie przeżyć uczciwie, dojrza-
le, aby je przeżyć w miłości, aby żyjąc – być ludźmi szczęśliwymi. 
 To niezwykle smutne, ilu młodych ludzi, mających po kilkana-
ście, czy dwadzieścia kilka lat jest znudzonych, zmęczonych życiem. 
Widać to nie tylko wtedy, gdy myślą o samobójstwie, co zdarza się 
wcale nierzadko, gdy popadają w nałogi. Widać to w tych sytuacjach, 
kiedy ludziom nie chce się niczego tworzyć, doskonalić, rozwijać, nie 
chce się przemieniać oblicza świata, w którym żyją. Życie w określo-
nym stanie zakłada najpierw, że człowiek ceni sobie swoje życie, 
cieszy się swoim życiem, kocha swoje życie, jak w piosence Edyty 
Geppert: „Kocham cię życie / poznawać pragnę cię (…) w zachwy-
cie”. 
 Dlatego tak bardzo musimy się starać i nawzajem sobie poma-
gać – w rodzinie, w szkole, w kościele, w gronie naszych bliskich – 
aby „wybierać życie”, by głosić pochwałę życia i to nie tylko pięknymi 
słowami, ale przede wszystkim własnym świadectwem dobrego ży-
cia, ubogaconego mądrością, uczciwością, przeżytego w wolności. 
Taki zachwyt nad życiem, spowoduje niewątpliwie pragnienie wzię-
cia odpowiedzialności za własne życie i za życie innych! 
 Kiedy nie szanuję życia, kiedy nie cieszę się swoim życiem i 
życiem innych, wtedy zabijam! Zabijam poprzez mój egoizm, brak 
tolerancji, pogardzanie drugim z jakichkolwiek motywów. Przykaza-
nie mówi mi: nie zabijaj w sobie i w drugich dobra, wrażliwości, na-
dziei, pragnień, tęsknot, planów, ostatecznie nie zabijaj w drugim i w 
sobie – Chrystusa. Jednym z najstraszniejszych narzędzi zabijania 
jest słowo, które wypowiadamy. Słowa trzeba traktować uczciwie, to 
największy dar jaki Bóg dał człowiekowi – mawia rosyjskie przysło-
wie. Wszyscy wiemy, jak wiele dobra możemy uczynić przez słowo, 
które leczy, uzdrawia, przywraca nadzieję, jest znakiem troski, jest 
sposobem, w jaki wypowiadamy naszą miłość. Trzeba nam być hoj-
nymi wobec innych w obdarowywaniu ich dobrym słowem. Tak, by-
śmy kiedyś nie musieli zapłacić za niewypowiedziane słowa, za po-
niechane gesty, za chwile egoizmu, które zabijają, niszczą zaufanie, 
oddalają, wprowadza zamęt w ludzkie relacje. 
ks. Leszek Smoliński 

———————————————————- 

Prymas Niezłomny  
tak było z kard. Stefanem Wyszyńskim  

 

Żeby go wszyscy potrącali 
(dokończenie z poprzedniego biuletynu) 

 Wtedy też w zamkniętej Kaplicy rozpoczęliśmy 
modlitewne apele o wypuszczenie Kardynała na 
wolność, które dały początek Apelom Jasnogórskim. 

Codziennie na Jasnej Górze odprawiano w intencji Prymasa Msze 
święte. W 1955 r. urządziliśmy wystawę z okazji trzechsetlecia 
obrony Jasnej Góry, na której umieściliśmy jego portret, wywołując 
tym niezadowolenie władz. Posyłaliśmy Prymasowi hostie, brat 
krawiec uszył mu kożuszek. Przyjęliśmy pod swój dach schorowa-
nego ojca Kardynała, Stanisława Wyszyńskiego.  
 Jak tylko Kardynał został przewieziony do Komańczy, nawią-
zaliśmy z nim kontakt. Z zachowanych dokumentów wynika, że w 
okresie uwięzienia Prymas także stale myślał o Jasnej Górze. W 
liście do swego przyjaciela o. Alojzego Wrzalika - generała zakonu 
— z 8 listopada 1955 roku pisał m.in.: „Bodaj nigdy jak teraz nie 

widziałem tego tak jasno, że wolą Ojca Narodów jest, by naród 
polski był jednoczony przez Jasną Górę i by tutaj się odnawiał i 
krzepił”. Prymas chciał, by Jasna Góra była nie tylko „odbiorcą 
pielgrzymek”, ale stała się „ośrodkiem systematycznego, progra-
mowego oddziaływania religijno-moralnego na całą Polskę katolic-
ką”. Postulował, by „ruch pielgrzymi na Jasną Górę” był „coraz 
bardziej duszpastersko opracowany”. Sugerował, by na Jasnej 
Górze powstał „Instytut Maryjny jako ośrodek pracy programowa-
nia i systematycznego oddziaływania poza sakramentalnego na 
pielgrzymów”. Marzył, by paulini obudowali Jasną Górę całym ze-
społem różnych instytucji, które „ludowi pielgrzymiemu wbijałyby w 
pamięć przeżycia przed obrazem Matki Najświętszej”. Propono-
wał, aby organizowano wystawy i rozprowadzano „pamiątki pro-
gramowo-wychowawcze”, choćby powielane na maszynie do pisa-
nia ulotki.  
 Program przekształcania Jasnej Góry w twierdzę narodowego 
ducha Prymas uszczegółowił przebywając jeszcze w odosobnie-
niu. Jego fundamentem były „Jasnogórskie Śluby Narodu”, których 
tekst na specjalną prośbę paulinów napisał w Komańczy. - Na 
uroczystość ślubowania przybyło półtora miliona ludzi, czego się 
nikt nie spodziewał - wspomina o. Jerzy Tomziński, wówczas prze-
or klasztoru.  Dla władz komunistycznych był to prawdziwy nokaut. 
Gdy Prymas wrócił z internowania, zapoczątkował zupełnie nowy 
rozdział w polskim duszpasterstwie, które całkowicie przestawił na 
maryjne tory.  
 Zaczęła się Wielka Nowenna i związana z nią peregrynacja 
kopii Jasnogórskiego Obrazu. Powstała Komisja Maryjna Episko-
patu, a także Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Gó-
rze. Katolicki Uniwersytet Lubelski erygował katedrę mariologii. 
Więź Prymasa z Jasną Górą w tych czasach zacieśniła się jeszcze 
bardziej, by osiągnąć najpełniejszy wymiar w „Milenijnym Akcie 
Oddania w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w 
Ojczyźnie i na całym świecie”. Na przełomie lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych kard. Wyszyński został protektorem zakonu pau-
linów. W 1967 r. postanowił, że co roku 3 maja będzie pielgrzymo-
wał na Jasną Górę. Wiedząc, że jego obecność w sanktuarium 
zwiększa napływ pątniczych rzesz, starał się być w nim na wszyst-
kich ważniejszych uroczystościach i odpustach. 

Marek A. Koprowski  

Komunikat Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II  
Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Koła na kolejne spo-
tkanie, które odbędzie się w przyszłą niedzielę, 23 LUTEGO o 1:30PM w 
salce katechetycznej. 

16 lutego, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  


