
 

 

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 

XXIX Sunday in Ordinary Time 
October 20 2019 

 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

Our help is from the Lord,  

who made heaven and earth.  

Naszą pomocą jest Zbawiciel świata. 

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, 10.19.19  
10:00AM  - _______________________ 
5:00PM  - _______________________ 
 

Sunday, 10.20.19    
8:00AM  - _______________________ 
9:45AM O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

  łaski dla Janiny oraz jej rodziny  

12:00PM    - Dziękczynna za dar św. Jana Pawła II 
 

Tuesday, 10.22.19 
7:30 PM   - For all soul in purgatory
 

Wednesday, 10.23.19  
7:30PM  - O Boże błogosławieństwo i potrzebne 
  łaski dla Oli oraz jej dzieci 
 

Thursday, 10.24.19   
8:0 AM  - _______________________ 
 

Friday, 10.25.19  
7:30 PM   - _______________________ 
 

Saturday, 10.26.19  
10:00AM  + Józef Nicieja 
5:00PM  - _______________________ 
 

Sunday, 10.27.19    
8:00AM  - _______________________ 
9:45AM O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

  łaski dla Ewy Radka z okazji urodzin  

12:00PM    ++ Tadeusz (38 rocz. śmierci), Maria, Józef) 
 

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

LEKTORS 
Saturday, 10.19.19 
5:00 PM  Tom Beale  

Sunday, 10.20.19 

8:00 AM  Nancy Ito-DelRe 
9:45 AM  Jakub Bernacki/ Agnieszka Góralczyk
12:00 PM  Alicja Sowiński / Adam Nawrot
Saturday, 10.26.19 
5:00 PM  Sharon Beale  

Sunday, 10.27.19 

8:00 AM  Anne-Marie Trimnell 
9:45 AM  Monika Posłuszny/Justyna Świerz
12:00 PM  Izabela Łapiński/Aldona Bażant
 

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

 NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII 
Sunday,  10.20.19 
9:45 AM  Marian Olech 
Sunday,  10.20.19 
9:45 AM - Marian Olech 
***************************************************************************************************************************** ********************************************************* 
 

Daily Readings for the week of October 20 
 

Sunday:  Ex 17:8-13/2 Tm 3:14—4:2 
  Lk 18:1-8  
Monday:  Rom 4:20-25 
  Lk 12:13-21  
Tuesday:  Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21 
  Lk 12:35-38  
Wednesday:  Rom 6:12-18 
   Lk 12:39-48  
Thursday:   Rom 6:19-23 
   Lk 12:49-53  
Friday:   Rom 7:18-25a 
   Lk 12:54-59  
Saturday:   Rom 8:1-11 
   Lk 13:1-9  
Next Sunday:  Sir 35:12-14, 16-18 
   2 Tm 4:6-8, 16-18/Lk 18:9-14 

  "Always pray  

and do not lose heart" 
 What can a shameless and unjust 
judge pitted against a crusty and pester-
ing woman teach us about justice and 

vindication (to restore what is right and just) in the 
kingdom of God? Jesus tells a story that is all too 
true - a defenseless widow is taken advantaged of 
and refused her rights. Through sheer persistence 
she wears down an unscrupulous judge until he 
gives her justice. Persistence pays off, and that's 
especially true for those who trust in God. Jesus 
illustrates how God as our Judge and Vindicator is 
much quicker to come to our defense and to bring 
us his justice, blessing, and help when we need it. 
But we can easily lose heart and forget to ask our 
heavenly Father for his grace and help.  

Faith-filled persistence reaps  
the fruit of justice and grace 

 Jesus told the parable of the persistent widow 
and the unjust judge (Luke 18:1-8) to give his dis-
ciples fresh hope and confidence in God's unfail-
ing care and favor towards us (grace). In this pre-
sent life we can expect trials and adversity, but we 
are not without hope in God. The Day of the Last 
Judgment will reveal that God's justice triumphs 
over all the injustices perpetrated by a fallen world 
of sinful people and that God's love is stronger 
than death.  Those who put their faith in God and 
entrust their lives to him can look forward with 
hope and confident assurance. They will receive 
their reward - if not fully in this present life then 
surely and completely in the age to come in God's 
kingdom of righteousness, peace, and joy.  
 Jesus ends his parable with a probing question 
for us. Will you and I have faith - the kind of faith 
that doesn't give up or lose hope in God - but per-
severes to the end of our lives - and to the end of 
this present age when the Lord Jesus will return in 
glory as Ruler and Judge of All? Faith is an entire-
ly free gift that God makes to us. We could not 
believe, trust, and persevere with hope if God did 
not first draw us to himself and reveal to us his 
merciful love and care. If we want to grow and 
persevere in faith until the end of our days, then 
we must nourish our faith with the word of God 
and ask the Lord to increase it. When trials and 
setbacks disappoint you, where do you place your 
hope and confidence? Do you pray with expectant 
faith and confident hope in God's merciful care 
and provision for you?  
"Lord Jesus, increase my faith and make it strong 
that I may never doubt your word and promise to 
be with me always. In every situation I face - 
whether trials, setbacks, or loss - may I always 
find strength in your unfailing love and find joy 
and contentment in having you alone as the treas-
ure of my heart."  

Daily Quote from the early church fathers:  
Persistent prayer  

transforms iniquity and wickedness into mercy 
 "How was that unjust judge immoral and 
wicked? How was the upright judge gracious and 
just? The first in his iniquity was not willing to 
vindicate the widow, and in his wickedness, he 
was not willing to put her mind at rest. The justice 
of God knows how to vindicate, and his grace 
discerns how to give life. The iniquity of this 
wicked judge was contrary to the justice of God, 
and the wickedness of this rebel was in opposition 
to the grace of the gentle One. His wickedness 
therefore was stubbornness, for it dared to go 
against the fear of God. His boldness was stub-
born, for it refused the lowly person." 
 "These two were stubborn, but persistent pray-
er was even more stubborn. The persistence of the 
widow humiliated both the iniquity that was rebel-
ling against God and the boldness that was behav-
ing arrogantly towards human beings. She subject-
ed them to her will, so that they might provide her 
with a vindication over her adversary. Persistence 
transformed these two bitter branches, and they 
bore sweet fruit that was against their nature. The 
iniquity of the judge brought about a righteous 
judgment and a just retribution for the falsely ac-
cused woman. His wickedness gave peace to the 
afflicted one, although iniquity does not know how 
to judge, and wickedness does not know how to 
give refreshment. Persistence forced these two evil 
and bitter branches to give good fruit against their 
nature. If we persist in prayer, we should be even 
more able to prevail on the grace and justice of 
God to give us fruit that agrees with their nature. 
Let justice vindicate us, and let grace refresh us. 
Accordingly, the fruit of justice is the just reward 
of the oppressed, while the giving of refreshment 
to the afflicted is the fruit of grace."  
(Ephrem the Syrian) 
Don Schwager  
***************************************************************************************************  

 Friends of ST John Paul II Foundation 
ST Margaret of Scotland Church, 

 Cordially Invites You to join us 
in celebration of the Feast Day of 
Pope ST John Paul II, as well as, 
his culture & teachings in particular 
for the youths, through prayer, 
quality programs & publications. 

The Program includes: 
 * Holy Mass at noon with Ven-

eration of his 1st Class Relic 
 * Polish Dinner at 11:00am –2:00pm   
* A movie at 1:30pm about the life of Pope ST JP II  
Location: ST Margaret of Scotland Parish Hall 
Contacts: *  Fr. Andrzej Galant, SChr. on 206-282-1804, 
     * Adama Trimnell on 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 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  October 20, 2019 

Sakramenty 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Dzieci przystąpią do I Komunii św. 24 maja 2020 roku.  
 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy mło-
dzież, która w tym roku kończy 13 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. 



LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

Na XIX Dzień Papieski obchodzony pod hasłem 
„Wstańcie, chodźmy!” 

 I. Jezus wzorem postawy zaufania Bogu 
 Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa 
Jezusa, które w Ewangelii zanotował św. Marek. 
Wezwanie „Wstańcie, chodźmy”, skierowane 

przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świa-
dectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. 
Pragnienie wypełnienia woli Boga Ojca do końca zrodziło się podczas 
wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły 
w Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wza-
jemnej miłości Ojca i Syna. To z niej rodzi się zaufanie. Jezus ukazał nam 
w ten sposób, iż modlitwa czyni z naszej słabości miejsce działania dla 
Boga. 
Apostołowie pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do czuwania i modlitwy 
zasnęli, pozostawiając Jezusa samego w najtrudniejszym momencie życia. 
Sen apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas także znaczenie 
duchowe. Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością, 
poczucia bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Tym samym 
Jezusowe „Wstańcie, chodźmy” jest pełnym nadziei wezwaniem do wy-
rwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami 
grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła 
i narodu. 
II. Św. Jan Paweł II – pielgrzym nadziei 
Ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków 
św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 
1979 r. Modlitwa na ówczesnym Placu Zwycięstwa o nowe zstąpienie 
Ducha Świętego, a także „bierzmowanie dziejów” w czasie Eucharystii na 
Błoniach w Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca 
ufności i odwadze. Papież Polak wołał: «Weźmijcie Ducha Świętego». 
Tego Ducha (…) odziedziczonego jako żywą moc po apostołach – przeka-
zywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej 
(św. Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie, 9 czerwca 1979 r.) Słowa te 
zaowocowały przemianami w świadomości Polaków, których pokłosiem 
było powstanie społecznego ruchu „Solidarność”, a w konsekwencji upa-
dek komunizmu. 
Pielgrzymka z 1979 r., przeżywana pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, 
odnowiła narodową wspólnotę. Przypomniała także o roli wiary i Kościoła 
w dziejach Polski. Znamienne były długie owacje i zaintonowana pieśń 
„My chcemy Boga” podczas homilii na Placu Zwycięstwa jako odpowiedź 
na słowa Ojca Świętego: Chrystusa nie można wyłączać z dziejów czło-
wieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. (św. Jan Paweł II, Homilia, Warsza-
wa, 2 czerwca 1979 r.). 
Szczególną rolę w dziejach Kościoła i narodu odegrał w owym czasie Słu-
ga Boży kard. Stefan Wyszyński. Niezłomna postawa wiary Prymasa Ty-
siąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siłę wierzą-
cym. Dzięki niej trwali przy Bogu i stawiali opór wrogiej ideologii komu-
nizmu, który prowadził totalną walkę z Kościołem. 
  III. Współczesny człowiek potrzebuje nowego tchnienia wiary i nadziei 
Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to również tytuł przedostatniej książki 
Papieża Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. Joseph Ratzinger: Słowami 
«Wstańcie, chodźmy!» obudził nas z wiary zmęczonej, snu uczniów, tych z 
wczoraj i tych współczesnych. «Wstańcie, chodźmy!» mówi dziś także 
nam. Pomimo czternastu lat od śmierci Papieża Polaka Jego nauczanie, z 
uwagi na swój proroczy charakter, nie straciło niczego ze swojej aktualno-
ści. 
Widzimy, jak wielu ludzi zagubiło lub odrzuciło wiarę w Boga w imię źle 
rozumianego postępu i poszukiwania innowacji często za wszelką cenę. 
Nie możemy tutaj nie wspomnieć również tych, dla których świat wirtual-
ny stał się niemal całą „rzeczywistością ich życia”. Wspaniałe urządzenia 
służące elektronicznej komunikacji, świadectwa ludzkiego geniuszu, nie-
właściwie używane potrafią zaprowadzić człowieka na manowce. Mogą 
uzależnić i niemalże okraść z bezcennych relacji z drugim człowiekiem w 
realnym świecie. Z czasem jednak ci sami ludzie odkrywają, iż łatwiej 
znaleźć drogę na Księżyc niż drogę, na której człowiek odnalazłby samego 
siebie. (J. Ratzinger, Przyszłość Wiary. To smutne doświadczenie uświada-
mia jednocześnie potrzebę poszukiwania sensu życia, stawiania pytań o cel 
egzystencji. 
Dziś więc na nowo muszą wybrzmieć słowa Papieża Polaka: Musicie być 
mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! (…) 
Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów 
(Jan Paweł II, Homilia, Kraków-Błonie, 9 czerwca 1979 r.). A zatem tylko 
wiara, rozumiana jako decyzja ufnego powierzenia się kochającemu Ojcu, 
który opiekuje się światem i nami wraz z nim, nadaje sens ludzkiemu życiu 

i jest źródłem odwagi. Skłania także do wyruszenia na drogę formacji po-
przez przekraczanie własnych ograniczeń i słabości. Jest siłą, która pozwa-
la zmierzyć się z przeciwnościami, cierpieniem, chorobą oraz śmiercią. Na 
tej drodze towarzyszy nam Duch Święty udzielając obficie swych darów i 
charyzmatów. Przeżywana w otwartości na działanie Bożego Ducha wiara 
prowadzi do budowania jedności z innymi ludźmi, gdyż do Boga nie idzie 
się samotnie lecz we wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest tylko sprawą 
prywatną poszczególnych osób lecz ma jakże ważny wymiar społeczny. 
IV. Młodość czasem kształtowania wiary 
Szczególnym czasem kształtowania się wiary w życiu człowieka jest mło-
dość. Papież Franciszek w adhortacji „Christus vivit” stwierdził, iż nie 
należy utożsamiać jej jedynie z okresem rozwoju człowieka, ale ze stanem 
ducha. Do wszystkich wierzących można zatem odnieść słowa św. Jana 
Pawła II, skierowane pierwotnie w 1979 roku do zgromadzonej na Jasnej 
Górze młodzieży. Wzywał w nich do podjęcia trudu życia w stanie łaski 
uświęcającej. Pomocą w rozeznaniu i kroczeniu drogą życiowego powoła-
nia uczynił Słowo Boże i Eucharystię. Podkreślił, iż tylko w ten sposób 
możemy odkryć piękno autentycznego człowieczeństwa.(…) 
Na czas owocnego przeżywania XIX Dnia Papieskiego udzielamy wszyst-
kim pasterskiego błogosławieństwa. 
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 
* ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** **  

Dekalog Prymasa Tysiąclecia 

kardynała Stefana Wyszyńskiego 

1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. 
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twego brata. 
 

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj 
się nawet najgorszym znaleźć coś dobrego. 

 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw 
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 
 

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przekli-
naj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 
 

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągaj rękę do zgody. 
 

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś 
pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest ktoś wi-
nien, ale co ty jesteś winny innym. 
 

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, po-
mocą, sercem. 
 

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzy-
stasz z pracy innych. 
 

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i cho-
rym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 
 

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 
 

* ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** ** ** * 
 Nabożeństwa Różańcowe 

Środa & Sobota na zakończenie Mszy świętej
Piątek 7:00PM podczas adoracji Najświętszego Sakramentu 

  

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

  Nabożeństwo żałobne oraz 

Zapraszamy wszystkich rodaków na naszą tradycyjną doroczną procesję i nabo-
żeństwo modlitewne za zmarłych na Calvary Cemetery” 

  Niedziela 3 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 cmenta-
rzach w Polsce i w innych krajach świata.    

 

Wypominki 
 Przez cały listopad, 15 minut przed każdą Mszą modlimy się za zmar-
łych, których imiona wypiszemy na specjalnych kartkach, które wyłożone 
są na stoliku w kruchcie kościoła. Kartki z wypominkami zmarłych prosi-
my przekazywać w do zakrystii lub bezpośrednio do ks. Proboszcza. W 
intencji wszystkich zmarłych, których imiona wypisaliśmy w wypomin-
kach, przez cały rok, co miesiąc sprawowana będzie specjalna Msza św.   
 Ofiary składane przy okazji wypominek zostaną przekazane na kształ-
cenie przyszłych duszpasterzy polonijnych. Czeki prosimy wypisywać na 
„Rev. Andrzej Galant, SChr. W „memo wpisujemy słowo: „wypominki”)  

 

 Konferencja dla rodziców  

dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

Niedziela 27 października - bezpośrednio po Mszy św. o 9:45.  
Obecność przynajmniej jednego z rodziców na Mszy św. oraz konferencji jest 
obowiązkowa. Konferencja odbędzie się w kościele 

20 Października, 2019 St. Margaret of Scotland Parish Community  
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