
 

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 

30th Sunday of Ordinary Time 

XXXI Niedziela Zwykła 

October 25th, 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,  10.24.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - For the relief from suffering for 

Bogdan Wojnar 

SUNDAY, 10.25.20   

8:00AM    - For Parishioners 

9:45AM + Jan Świerz

12:00PM - W intencji Ojczyny i Kościoła w Polsce  

7:00PM - O Boże błogosławieństwo dla 

Ewy Radka z okazji urodzin 

TUESDAY, 10.27.20  

8:00 AM  - ________________________ 
  

WEDNESDAY, 10.28.20   

7:30 PM - ________________________ 

THURSDAY, 10.29.20 ST JOHN PAUL II 

8:00AM      - ________________________ 

FRIDAY, 10.30.20                                           

7:30 PM - ________________________ 

SATURDAY,  10.31.20                                  

10:00 AM  - ________________________ 

5:00 PM - ________________________ 

SUNDAY, 11.01.20   

8:00AM    - ________________________ 

9:45AM - Za dusze w czyśćcu cierpiące

12:00PM ++ Maria, Zbigniew Kilarscy 

7:00PM + Marek Szymański 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF OCTOBER 25 

Sunday: Ex 22:20 - 26 

   1 Thes 1:5c - 10 

   Mt 22:34-40   

Monday: Eph 4:32 - 5:8 

   Lk 13:10-17 

Tuesday: Eph 5:21-33 

   Lk 13:18-21 

Wednesday: Eph 2:19-22 

   Lk 6:12-16 

Thursday: Eph 6:10-20 

   Lk 13:31-35 

Friday:  Phil 1:1-11 

   Lk 14:1-6 

Saturday: Phil 1:18b-26 

   Lk 14:1, 7-11 

Next Sunday: Rv 7:2-4, 9-14 

   1 Jn 3:1-3 

   Mt 5:1-12a 

 

  

 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 emergen-
cy please call the parish office at any time:  
(206)282-1804 
  

                           St. Margaret of Scotland Parish Community  October 25 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 miesięcy 
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. 

 óLOVE GOD AND LOVE YOUR NEIGHBOR  
AS YOURSELF  

 INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT  

FROM THE SACRED HEART OF JESUS   

I want you to write this in your heart: “Love the 
Lord your God with all your heart, with all your mind, with 
all your soul and with all your strength. Then love your 
neighbor as yourself.” 
The first commandment of the law is to love God, but let 
us examine this love with the eyes of the spirit. 
To love God with all your heart implies loving with every 
beat of your heart. But how many times has your heart 
been beating for your sinful desires, how many times have 
you treasured things of the world or persons and placed 
them in your heart, therefore taking away the place that is 
mine? 
You are a temple of my Spirit, but how many times have 
you invited the evil spirits of your passions to fill my temple 
with your wickedness and how many times have you re-
jected my love? 
To love God with all your mind implies that you think con-
stantly of me. It is asking you to thank me daily for the gift 
of life, for the gifts that you receive during the day and for 
the gifts that you will receive when you live your life for 
me. But do you live for me? Do you think of me more than 
you think about your money, or your possessions, or the 
persons that you love or your worries and fears? 
To love God with all your soul implies that you live a life 
consecrated to me. The soul is your eternal body, unlike 
your physical body it is the temple of your spirit and it is 
either full of light with my presence or it becomes dark with 
the presence of the evil one. 
Your soul has been contaminated with your sins, I have 
the power to forgive you and restore you to purity, but I 
ask of you not to sin anymore. 
To love God with all your strength implies combining all 
your physical and mental faculties to express your love 
and adoration to God. True worshippers worship in spirit 
and in truth, they understand that it is God calling in their 
hearts and they respond like the angels, therefore ensur-
ing their salvation by living holy lives. 
Your love for God must not be contaminated with self-love. 
You love yourself up to the point of becoming selfish, 
which is really bad. But let this love of yourself be the 
measure for the love you must give to your neighbor. 
When you pray for your desires, make this also a prayer 
for your neighbor. 
You cannot love me unless you love your neighbor, there-
fore start by forgiving those who have wronged you, be 
kind and compassionate, be generous. Remember that 
you will find me very easily in the needs of others. 
Start a new life making up for the love you have denied 
me, love me and in this way you will experience my unfail-
ing infinite love. 
Joseph of Jesus and Mary 

For some reason, it is easier to 

genuflect in reverence to the pres-

ence of Christ in the tabernacle of a 

church, than to genuflect in rever-

ence to the same presence of Christ in another person’s 

soul. We wrongly believe that God divides himself, placing 

himself in one place in preference to another. It doesn’t 

work that way. Love of God and love of neighbor are inti-

mately and inseparably connected because the essence 

and spark of God’s very presence is in all creation. God’s 

presence is just as real in the one who is good, as in the 

one who is bad, and the one who is just, and the one who 

is unjust. 

Our brains get in the way of truly contemplating the awe-

someness of this truth. We like to separate things into 

boxes, the sheep from the goats and the deserving from 

the undeserving. But, with God there are no distinctions 

such as this. Our human classifications, subdivisions, and 

definitions hold no power or have any weight in God’s 

eyes. Sadly, we relate to God and to each other as if they 

do. 

We cannot be deaf to the world’s pain. It is not about 

having, hording, accumulating, acquiring, securing, stor-

ing, protecting, owning, claiming, or any of the other hu-

man terms we use to distinguish mine from yours. We put 

so much power in these words and that power, even 

though we may not always realize it, can cause those 

words and the distinctions they carry to wound and hurt 

others. We have the whole order of things wrong, but we 

are so set on preserving this order that we are absolutely 

afraid to do it any other way. We go through hoops trying 

to convince ourselves why the perils of the person seeking 

a new place to call home are not our perils that we turn 

our back and justify closing our doors. It makes perfect 

sense to us. Yet, it makes no sense in terms of our faith. It 

doesn’t square with any of the words found in Sacred 

Scripture or in any time-tested teaching of the church. 

We have it all reversed. We know that we do because 

when Jesus speaks about such things and the words of 

the Old Testament prophets ring out again, we start to feel 

uncomfortable and anxious. What we do, directly or by 

omission, to one of the least of these little ones we do to 

God. It is quite possible that some of what we are doing 

personally, economically, politically, globally, and even 

religiously is doing more harm than good. Let’s ponder 

that a bit.  



Drodzy Parafianie z okazji Dnia Papieskiego zapraszam do lektury  
ważnych wypowiedzi Św. Jana Pawła II 

 

Żyć Eucharystią 

„Eucharystia należy do tej właśnie godziny: do odkupieńczej 
godziny Chrystusa, do odkupieńczej godziny dziejów człowieka i świata. Jest to 
godzina, w której Syn Człowieczy „umiłował do końca”. Do końca potwierdził 
zbawczą potęgę miłości. Objawił, że Bóg sam jest Miłością. Innego, większego 
objawienia tej prawdy nie było i nigdy nie będzie. Bardziej radykalnego jej po-
twierdzenia: „Nie masz większej miłości nad tę, by ktoś życie dał” za wszystkich, 
ażeby oni „życie mieli - i mieli je w obfitości”. To wszystko wyraża się w Euchary-
stii. Tego wszystkiego Eucharystia jest pamiątką i znakiem, sakramentem.” 
„Rzec można, iż „polska droga” do Eucharystii prowadzi przez Maryję. Prowadzi 
przez wszystkie dziejowe doświadczenia Kościoła i narodu, związane w sposób 
szczególny z tajemnicą Wcielenia. W Eucharystii jest z nami stale obecny Chry-
stus, „który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi 
Dziewicy”. On też, jak gdyby przedłużając tajemnicę swego Wcielenia do końca 
czasów, buduje Kościół jako swoje Ciało. Eucharystia jako sakrament Ciała i Krwi 
Chrystusa wprowadza nas w tajemnicę Kościoła - Ciała, Ciała Chrystusa, Ciała 
Mistycznego. Eucharystia „buduje” Kościół od najgłębszych podstaw.” 
„Niech więc Eucharystia świadczy wobec wszystkich nas, drodzy bracia i siostry, 
moi rodacy, o tej miłości, którą Chrystus do końca nas umiłował! Niech oczyszcza 
nasze sumienia z martwych uczynków. Jak nieodzowne jest takie świadectwo! 
Jak twórcze! Tylko taka miłość „do końca” zdolna jest „oczyszczać sumienia”, 
zdolna jest przezwyciężać w człowieku to wszystko, co należy do dziedzictwa 
pierworodnego grzechu (...)” 
„Musimy się zaś wciąż wyzwalać z tego dziedzictwa. Musimy wyzwalać się z 
dziedzictwa nienawiści i egoizmu, bo Eucharystia to sakrament miłości Boga do 
człowieka i człowieka do Boga, a równocześnie jest to sakrament miłości człowie-
ka do człowieka, sakrament, który tworzy wspólnotę. Musimy więc wciąż prze-
zwyciężać w sobie to widzenie świata, które towarzyszy dziejom człowieka od 
początku, widzenie takie, „jakby Bóg nie istniał” — jakby „nie był Miłością”. Słowa 
z Księgi Rodzaju: „Będziecie jako bogowie” łączą się z zaprzeczeniem prawdy o 
Bogu, który jest Miłością. Łączą się z postawieniem Stwórcy w stan podejrzenia 
ze strony stworzeń, w stan oskarżenia. Jak bliscy bywamy tej pokusy. Jak łatwo 
zapominamy, że „wszystko jest darem”. Również i to, co człowiek uważa za 
dzieło swego geniuszu, również to — u korzenia — jest darem. A nawet cierpie-
nie — gdy spojrzeć na nie przez pryzmat Chrystusowej tajemnicy Odkupienia 
przez Krzyż — nawet cierpienie nabiera wartości daru, poprzez który 
„dopełniamy” odkupieńczej ofiary Syna Bożego.” (Warszawa, 8 czerwca 1987) 
 

Bardziej być niż mieć... 
"I dlatego też trzeba gruntownie śledzić wszystkie procesy rozwoju współczesne-
go, trzeba niejako prześwietlać poszczególne jego etapy pod tym właśnie kątem 
widzenia. Chodzi o rozwój osób, a nie tylko o mnożenie rzeczy, którymi osoby 
mogą się posługiwać. Chodzi o to, aby - jak to sformułował współczesny myśli-
ciel, a powtórzył Sobór - nie tyle „więcej mieć”, ile „bardziej być”. Istnieje bowiem 
bardzo realne i wyczuwalne już niebezpieczeństwo, że wraz z olbrzymim postę-
pem w opanowaniu przez człowieka świata rzeczy, człowiek gubi istotne wątki 
swego wśród nich panowania, na różne sposoby podporządkowuje im swoje 
człowieczeństwo, sam staje się przedmiotem wielorakiej - czasem bezpośrednio 
nieuchwytnej - manipulacji poprzez całą organizację życia zbiorowego, poprzez 
system produkcji, poprzez nacisk środków przekazu społecznego. Człowiek nie 
może zrezygnować z siebie, ze swojego właściwego miejsca w świecie widzial-
nym, nie może stać się niewolnikiem rzeczy, samych stosunków ekonomicznych, 
niewolnikiem produkcji, niewolnikiem swoich własnych wytworów. Cywilizacja o 
profilu czysto materialistycznym - z pewnością nieraz wbrew intencjom i założe-
niom swych pionierów - oddaje człowieka w taką niewolę. U korzenia współcze-
snej troski o człowieka leży z pewnością ta sprawa. Nie chodzi tu tylko o abstrak-
cyjną odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, ale o cały dynamizm życia i cywili-
zacji, o sens różnych poczynań życia codziennego, a równocześnie założeń 
wielu programów cywilizacyjnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych, 
ustrojowych i wielu innych. (...) 
Stoimy tutaj wobec wielkiego dramatu, wobec którego nikt nie może pozostać 
obojętny. Podmiotem, który z jednej strony stara się wydobyć maksimum korzyści 
- z drugiej strony zaś tym, który płaci haracz krzywd, poniżeń - jest zawsze czło-
wiek. Fakt, że w bliskim sąsiedztwie upośledzonych egzystują środowiska uprzy-
wilejowane, fakt istnienia krajów wysoko rozwiniętych, które w stopniu nadmier-
nym gromadzą dobra, których bogactwo staje się nieraz przez nadużycie przy-
czyną różnych schorzeń - dramat ten jeszcze zaostrza. Niepokój inflacji i plaga 

bezrobocia - oto inne jeszcze objawy tego moralnego nieładu, jaki zaznacza się 
w sytuacji świata współczesnego, która przeto domaga się rozwiązań odważnych 
i twórczych, zgodnych z autentyczną godnością człowieka. Zadanie to nie jest 
niemożliwe do realizacji. Szeroko rozumiana zasada solidarności musi tu być 
natchnieniem dla skutecznego poszukiwania właściwych instytucji oraz właści-
wych mechanizmów. Chodzi o dziedzinę wymiany, gdzie należy się kierować 
prawami zdrowego tylko współzawodnictwa. Chodzi również o płaszczyznę szer-
szego i bardziej bezpośredniego podziału bogactw i władzy nad nimi, aby ludy 
zapóźnione w rozwoju ekonomicznym mogły nie tylko zaspokoić swe podstawo-
we potrzeby, ale także stopniowo i skutecznie się rozwijać." Encyklika Redemptor Hominis 
 

Drewno tych krzyży... 
"Panie życia i śmierci, który zechciałeś stać się człowiekiem, aby odkupić czło-
wieka przez swoją śmierć na krzyżu; Chryste, umarły i zmartwychwstały, niezro-
zumiany, prześladowany i potępiony przez możnych; który przeszedłeś wśród 
nas świadcząc wszystkim dobro swoim słowem i czynem, uzdrawiając chorych i 
karmiąc głodnych, a potem pozwoliłeś przybić się do krzyża, z wyżyn Twojej 
chwały skieruj wzrok ku tym krzyżom, które przypominają synom Litwy o ostat-
nich ofiarach bolesnych oświadczeń niedawnej przeszłości. Doświadczeń nazna-
czonych przez cierpienie, przymus i represje, ale i bogatych w nadzieję, której nic 
nie zdołało zniszczyć, 
w nigdy nie stłumione pragnienie wolności, w świadectwa głęboko zakorzenionej 
chrześcijańskiej wiary, która nie uległa wielokrotnym atakom przemocy, ignorują-
cej Boga i poniżającej człowieka. 
Drewno tych krzyży, o Panie, jest jeszcze świeże, ponieważ postawiono je tu 
niedawno, nazajutrz po 13 stycznia 1991 roku. Przypominają one Twój krzyż w 
pierwszych dniach po Twoim zmartwychwstaniu. Przywodzą na myśl Kalwarię i 
pusty grób. Te krzyże, Panie, otoczone są przez inne krzyże, przyniesione tu na 
znak wiary i zroszone łzami. Wiele z nich upamiętnia bliskie osoby, które zasnęły 
w pokoju z Tobą, poświęciwszy życie rodzinie i pracy, jako ludzie głębokiej i 
czynnej wiary. Inne krzyże przypominają o ofierze poległych żołnierzy: ich krew 
zrosiła pola bitewne, które miały być przecież polami zbóż, dojrzewających w 
promieniach słońca i nadziei. Są też na tym cmentarzu pomniki nagrobne pozba-
wione krzyży. (...) 
Spraw, o Panie, aby te krzyże, przypominające niedawne jeszcze czasy brutalnej 
przemocy i zaciekłej wrogości, były cichą, ale stanowczą przestrogą przed nowy-
mi złowrogimi doświadczeniami, do których popycha ślepa moc ideologii i naro-
dowej pychy oraz świadome lekceważenie godności człowieka. Niech krzyże na 
grobach żołnierzy poległych w bratobójczych wojnach staną się naglącym we-
zwaniem do zgody i braterstwa. 
Nie dopuść już nigdy, by bracia w wierze stali się wrogami, podzieleni przez 
odmienne interesy, język, narodowe sztandary, tradycje i gwałtowne namiętności. 
Dla przychodzących na ten cmentarz, aby modlić się i wspominać, niech groby 
pozbawione krzyżów będą dramatyczną przestrogą pozostawioną przez histo-
ryczne doświadczenie wyrosłe z próby życia bez Ciebie, o Panie, i stworzenia 
nowego człowieka, który żyjąc z dala od Ciebie znów się przekonał, jak bardzo 
jest słaby, ułomny i smutny." (Modlitwa przy grobach poległych w obronie niepodległości - Wilno, 5 IX 1993 )  

———————-------——  
“ODPUSTOWY” OBIAD NA WYNOS  

W przeddzień patronalnego święta naszej Parafii – Świętej Małgorzaty Szkockiej Serdecz-
nie zapraszamy na “OBIAD NA WYNOS”, który będzie można kupić za jedynie $20 - doro-
śli;  $10 - dzieci  

Obiad będzie wydawany 15 listopada po Mszy Świętej o 9:45 oraz 12:00.  
Menu:  
Zupa: krupnik  
Drugie danie: pierś z indyka z żurawiną, ziemniaki, surówka z kiszonej kapust 
lub               łosoś dziki w sosie kaparowym, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty. 
Deser: ciasto 
Prosimy nie zwlekać z zamówieniami obiadów. Zamówienia można zgłaszać przy okazji 
obecności w kościele. 
Obiad przygotowany jest przez Diakonię Pomocy Społecznej. Całkowity dochód z obiady 

przeznaczymy na bezpośrednie wsparcie potrzebujących naszej parafii.  
———————-------——  

 Wypominki  
W listopadzie, 15 minut przed każdą Mszą Św. modlimy się za zmarłych, których imiona 
wypiszemy na specjalnych kartkach, które wyłożone są na stoliku w kruchcie kościoła. 
Wypominki proszę przekazywać w do zakrystii lub bezpośrednio do ks. Proboszcza. W 
intencji zmarłych, których imiona wypisaliśmy w wypominkach, przez cały rok, co miesiąc 
sprawowana będzie specjalna Msza św.  Ofiary składane przy okazji wypominek zostaną 
przekazane na kształcenie przyszłych duszpasterzy polonijnych. Czeki proszę wypisywać 
na „Ks. Andrzej Galant, SChr. W „memo”wpisujemy słowo: „wypominki” 
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