
 

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 

15th Sunday of Ordinary Time 

XV Niedziela Zwykła 

July 12th, 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, 06.11.20                                    

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - For God’s blessing and good health for 
Joseph Lazzari 

Sunday, 06.12.20   

8:00AM - For God’s blessing and good health for 
Joseph Lazzari 

9:45AM * Elena Xolo  

12:00PM - W intencji ofiar wołyńskiego 
ludobójstwa  

7:00PM - ________________________ 

Monday, 07.13.20 - Dzień Fatimski  

7:30PM - ________________________ 

Tuesday, 07.14.20 

8:00 AM  - For God’s blessing and good health for 
John Nino Lazzari Jr. 

Wednesday, 07.15.20 

7:30 PM - ________________________ 

Thursday, 07.16.20 

8:00AM - O Boże błogosławieństwo oraz 
łaskę wiary dla Pawła Galant 

Friday, 07.17.20                                           

7:30 PM - ________________________ 

Saturday, 06.18.20                                    

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - For Parishioners 

Sunday, 06.19.20   

8:00AM - ________________________ 

9:45AM + Leszek Gierczyk  

12:00PM + Stefan Mróz w 94 rocznicę 
urodzin  

7:00PM - ________________________ 

--------------------—————————------- 
Daily Readings for the week of July 12   

Sunday:  Is 55:10-11 / Rom 8:18-23/ 
   Mt 13:1-23    
Monday:  Is 1:10-17 / Mt 10:34—11:1 
Tuesday:  Is 7:1-9 / Mt 11:20-24 
Wednesday: Is 10:5-7, 13b-16  
   Mt 11:25-27 
Thursday: Is 26:7-9, 12, 16-19  
   Mt 11:28-30 
Friday:  Is 38:1-6, 21-22, 7-8  
   Mt 12:1-8 

  

 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  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  July 12th 2020 

Sakramenty 
Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu. 
I Komunia: Katecheza trwa 2 lata.  
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. 

  

The Word of God. The seed, the sower.  
 Inspiration of the Holy Spirit  

From the Sacred Heart of Jesus  
 My word can be compared to a little seed, 

that falling into fertile soil will germinate and grow; 

therefore fulfilling the mission that it has been creat-

ed for. A seed is very small but has a great potential. 

My word sounds simple as a human word, but com-

ing out of my mouth it is no longer a human word 

but a divine command. 

My word can be compared to a precious stone that a 

man is looking for with great desire. When he finds it 

he will be very happy, he will make it his treasure. 

There is nothing greater in this world than that which 

will give you eternal life. I am the Word of God, the 

Savior of the world whose word you must treasure in 

your heart to give you eternal life and joy. 

My word is the eternal word of God, the word that 

has created everything that has come into existence, 

my word is the ever powerful live command of God 

that is always ready to create, to shape, to correct, to 

build and to sanctify. 

Listen you who have ears, but not just listen with 

your hearing. Listen with your heart since that is the 

center of your being, it is the spiritual place where 

my spirit gives life and you can draw life from me. It 

is in your heart that you keep your treasures, wheth-

er they are the affections to your material things or 

whether they are heavenly things. Where your treas-

ure is, there is your heart. Let me be your treasure, 

let your heart be in me. 

Listen to this word of mine with the reverence that it 

deserves, understand the power behind that word 

and take it quickly into your heart, make it your 

treasure, savor it in your mouth as if it was a deli-

cious delicacy that you want to relish forever, give it 

the power that it claims and rest assured that my 

word will perform miracles in your life. 

My word is not a human word; it is the word of God. 

When I said, “Let there be light” the elements bowed 

before my power as the Word of God, they formed 

light. In the same way my word is still alive and ac-

tive, powerful enough to continue to work in those 

who take it into their hearts and put it into practice. 

Honor my word by studying it, by meditating it, by 

accepting it and by living by it. My word is like an 

arrow pointing straight to heaven, my word is the 

answer to all your questions. Come to me, listen to 

me, learn from me and live. 

Using the best seeds doesn’t always guarantee the 

best plants. An older Italian gentleman straight from 

Italy gave me these amazing tomato seeds that he 

claimed produced the best tomatoes ever grown. 

Without doubt, the fruit he shared with me was a 

testament to that fact. These tomatoes were amaz-

ing! I couldn’t wait until the next growing season to 

plant these seeds and harvest my own tomatoes. 

The whole experiment ended up a failure. I did every-

thing the gentleman said, but my fruit didn’t even 

come close. What happened? At first I was per-

plexed, then some years later the light dawned. The 

problem wasn’t the seeds, it was the soil! 

You cannot sow seeds in any old place and in a hap-

hazard way and expect them to be at their best. It 

doesn’t work that way. Planting the seeds is the 

easiest part. Preparing the soil is the challenge. Till-

ing, mulching, enriching, and building up the nutri-

ents are all required for good fruit. Then after the 

seeds are planted, more care is required in order to 

maintain that healthy, nutrient rich environment for 

those seeds to sprout, grow, and flourish. God hap-

pily sows the seeds of his Word. What do we do with 

them? 

If we expect to be a passive bystander and have 

good fruit magically grow, we are mistaken. Bearing 

the good fruit of God’s Word requires preparation 

and work. We have to cultivate the soil of our lives 
so that those seeds can find a proper home. This 

one thing alone takes a great deal of patience, time, 

and effort. What kind of preparation have we put into 

our lives so that we can be a recipient of God’s 

seed? It takes a great deal of soul-searching and ego

-checking to properly prepare. God is the ever faith-

ful and persistent sower. If the seeds do not bear 

fruit the first time, God will come back time and time 

again, giving it another try. 

If we have created a suitable bed for sowing, then 

once the seed is sown, we must properly maintain 

them. What is our maintenance plan for the seeds of 

God’s Word? We need not only a source for water 

but a watering schedule. We need to weed, aerate 

the soil, nurture the young plants, protect them, and 

provide proper nutrients. What does our spiritual 
maintenance plan look like? If we have done all 

things well, imagine what the seeds of God’s Word 

could produce in us! 



 PRZYJMOWAĆ SŁOWO BOŻE 

W nauczaniu o Królestwie Bożym Jezus posługuje się przypowieściami, 

czyli obrazami ludzi, sytuacji, z którymi potrafimy się utożsamić. „Oto siew-

ca wyszedł siać”. Bóg zasiewa ziarna swojego słowa. Jak każdy dobry nauczyciel 

Jezus nie daje nam od razu gotowych odpowiedzi, ale stara się zaangażować nas w 

proces ich odkrywania. Zachęca do otwarcia serca i przyjmowania orędzia Dobrej 

Nowiny. Ostatecznie od tego zależy jakość zebranych plonów. 

Ziarno posiane na drodze oznacza człowieka, który słucha słowa o królestwie, a nie 

rozumie go; przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Z wiarą związa-

ny jest wysiłek umysłu. Wiara poszukuje zrozumienia. Stąd przeszkodą dla wiary jest 

umysłowe lenistwo, które polega na tym, że w sferze intelektualnej człowiek szuka 

łatwo strawnego, ale mało pożywnego pokarmu. Popularnością cieszą się kryminały, 

pornografia i czasopisma tropiące skandale i sensacje. Natomiast to, co ma głębszy 

wymiar i zmusza do myślenia jest uznawane za nudne i bezwartościowe. Tak pojęte 

lenistwo intelektualne uderza w podstawy wiary. Wiara domaga się wysiłku intelektual-

nego. Nie można być katolikiem i nie poznawać np. liturgii Mszy św. 

Ziarno posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z 

radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Św. Jan Paweł II 

był oklaskiwany; to świadczy, że słowo Boże, które głosi przyjmowane jest natych-

miast z radością, ale gdy papież wracał do Rzymu, czy ono zapuszcza korzenie? 

Jedną ze słabości katolicyzmu w Polsce jest to, co określa się jako: katolicyzm świą-

teczny. Wielu staje się katolikami na Boże Narodzenie, na Wielkanoc lub przy okazji 

jakichś szczególnych okoliczności rodzinnych. 

Ziarno posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i 

ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Ta przeszkoda jest 

szczególnie aktualna w dobie rozwijającego się kapitalizmu, który jest nazywany 

ewangelią bogacenia się. To bogacenie się potrafi tak zająć człowieka, że zapomina 

on o tym, iż nie samymi pieniędzmi żyje człowiek. Kapitał nie może być bożkiem, który 

zastępuje Boga, a bank nie może zastąpić świątyni. 

Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. Dopie-

ro takie zrozumienie jest pełne. Oznacza ono uznanie, że Bóg całkowicie jest Panem. 

Kto tak pojął słowo o królestwie, ten przyniesie owoc dobrych czynów, chrześcijań-

skiego życia: stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Jak więc widać, ze 

słowem Bożym trzeba współpracować 

Usuwajmy więc trzy przeszkody stawiane słowu Bożemu, abyśmy byli ziemią żyzną a 

nie jakimś religijnym kamieniołomem. Niech brak zrozumienia, brak wytrwałości i 

zbytnie troski nie zniszczą tego zasiewu słowa Bożego. Przyjmijmy Boga do serca i 

pamiętajmy, że nawet diabeł może cytować Pismo Święte, ale my musimy nim żyć. 

Pamiętajmy też, zwłaszcza w patrzeniu na innych, że Siewca jest obecny i nikt poza 

Nim nie ma prawa oceniać, czy całe ziarno jest stracone. ks. Leszek Smoliński 

________________________ 

 Upamiętnijmy Ofiary Rzezi Wołyńskiej  

Dzisiaj o 12:00 sprawowana będzie Msza Św. 

w intencji ofiar Zbrodni Wołyńskiej  oraz ich rodzin.   

11 i 12 lipca 1943 r. UPA dokonała skoordynowanego ataku na 

polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. W sumie w 

latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków, 

zamordowanych przez oddziały Ukraińskiej Armii Powstańczej i miejscową ludność 

ukraińską. Wydarzenia te przeszły do historii jako Zbrodnia Wołyńska. 

Sprawcy zbrodni wołyńskiej to Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja 

Stepana Bandery, podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz lud-

ność ukraińska uczestnicząca w mordach swoich polskich sąsiadów. OUN-UPA 

nazywała swoje działania „antypolską akcją”. To określenie ukrywało zamiar, jakim 

było wymordowanie i wypędzenie Polaków. 

Pierwszy masowy mord na ludności polskiej na Wołyniu został dokonany 9 lutego 

1943 r. przez oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej, który zamordował 173 Pola-

ków we wsi Parośla I w powiecie sarneńskim. 

Wpływ na nasilenie się fali zbrodni miało porzucenie w marcu i kwietniu 1943 roku 

przez policjantów ukraińskich służby na rzecz Niemiec i przejście w szeregi UPA. 

Wielu z tych policjantów brało wcześniej udział w zagładzie Żydów. W nocy z 22 na 

23 kwietnia 1943 roku UPA spaliła osadę Janowa Dolina i zamordowała ok. 600 

Polaków. 

 Szczególne nasilenie zbrodni nastąpiło w lipcu 1943 roku. Zamordowano wówczas 

ok. 10 - 11 tysięcy Polaków. 11 i 12 lipca UPA dokonała skoordynowanego ataku 

na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, 

kowelskim oraz łuckim. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca 

ludzi w kościołach. Doszło do mordów w świątyniach m.in. w Porycku (dziś Pawliw-

ka) i Kisielinie. Około 50 kościołów katolickich na Wołyniu zostało spalonych i zbu-

rzonych. 

Zbrodni na Polakach dokonano w 1865 miejscach na Wołyniu. Największych ma-

sakr dokonano w Woli Ostrowieckiej, gdzie zamordowanych zostało 628 Polaków, 

w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach - 521, Kołodnie - 516. 

Zbrodnie na Polakach dokonywane były niejednokrotnie z niebywałym okrucień-

stwem, palono żywcem, wrzucano do studni, używano siekier i wideł, wymyślnie 

torturowano ofiary przed śmiercią a także gwałcono kobiety. 

UPA atakowała bazy samoobrony polskiej na Wołyniu, w których chroniła się lud-

ność, m. in. Przebraże, w którym uratowało się ok. 10 tys. Polaków. Tylko część 

baz samoobrony przetrwała. Pomocy bazom samoobrony udzielała partyzantka 

sowiecka, a także żołnierze węgierscy sprzedając amunicję. Były przypadki pozy-

skiwania broni od Niemców. Polacy szukali ratunku uciekając do miast i miaste-

czek kontrolowanych przez wojsko niemieckie. Wielu z nich zostało wywiezionych 

na roboty przymusowe do Niemiec. 

Określenie zbrodnia wołyńska dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na 

terenach Wołynia, czyli byłego województwa wołyńskiego, ale także w byłych woje-

wództwach: lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim (Galicja Wschodnia)a także 

województwach lubelskim i poleskim. 

Masowe mordy na ludności polskiej na terenach Galicji Wschodniej rozpoczęły się 

jesienią 1943 roku. 

UPA, kierowana przez Romana Szuchewycza „Tarasa Czuprynkę” rozpoczęła 

„antypolską akcję” w Galicji Wschodniej w kwietniu 1944 roku. Miała ona być w 

założeniu nie tak drastyczna, jak ta przeprowadzona na Wołyniu. Zamierzano 

zmusić Polaków do opuszczenia domów pod groźbą śmierci. W przypadku odmo-

wy mieli być zabijani tylko mężczyźni. W praktyce często tego nie przestrzegano i 

dochodziło do zbrodni na wszystkich mieszkańcach. Masowych mordów dokonano 

m. in. w Podkamieniu (100 – 150 zabitych), Bryńcach Zagórnych (100 - 145) Bere-

zowicy Małej (130 - 135 ofiar). W zbrodniach oprócz UPA wzięli udział ukraińscy 

żołnierze, ochotnicy do dywizji SS „Galizien” (Huta Pieniacka, 600 - 900 zabitych). 

Z rąk nacjonalistów ukraińskich ginęły także rodziny polsko-ukraińskie, Ukraińcy 

odmawiający wzięcia udziału w zbrodniczej akcji oraz ratujący Polaków. „Kresowa 

Księga Sprawiedliwych” (wyd. IPN) opracowana przez Romualda Niedzielkę poda-

je, że Ukraińcy uratowali 2527 Polaków. Za tę pomoc 384 Ukraińców zapłaciło 

życiem. 

Według szacunków polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 

100 tysięcy Polaków. 40-60 tysięcy zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji 

Wschodniej, co najmniej 4 tysiące na terenie dzisiejszej Polski. Terror UPA spowo-

dował, że setki tysięcy Polaków opuściły swoje domy, uciekając do centralnej Pol-

ski. Zbrodnia Wołyńska spowodowała polski odwet, w wyniku którego zginęło ok 10

-12 tys. Ukraińców, w tym 3-5 tys. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. 

W opinii znawcy problematyki polsko-ukraińskiej, historyka prof. Grzegorza Motyki 

„choć akcja antypolska była czystką etniczną, to jednocześnie spełnia ona definicję 

ludobójstwa”. Celem było bowiem zniszczenie na Wołyniu w całości, a na innych 

terenach w części, polskiej grupy etnicznej. (PAP) 

________________________ 

Nabożeństwa Fatimskie 
 

Zapraszamy do udziału w Nabożeństwie Fatimskim -    Poniedziałek 13 lipca 
7:00PM - Okazja do Spowiedzi 
7:30PM - Msza święta 
       - Nabożeństwo Fatimskie (w kościele)   

________________________ 

Ogłoszenie 
Polska Szkoła im. Juliusza Słowackiego w Seattle poszukuje nauczycieli 

jeżyka polskiego do klasy trzeciej oraz do klasy najmłodszej: 4 - 5 latków. 

Mile widziane wyksztalcenie pedagogiczne. 

Zgłoszenia przyjmuje oraz więcej informacji  udziela Maria Grabowska, 

megrabowska@yahoo.com  

12 lipca, 2020 St. Margaret of Scotland Parish Community  

mailto:megrabowska@yahoo.com

