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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   8:00PM  - 11:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

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 OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

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

 To make 

(206) 282 - 1804 

(424) 651 - 0073 



SATURDAY, 09.25.21                                           

10:00AM - Boże błogosławieństwo dla Marka i 
Christin w dniu ślubu 

5:00PM  -_____________________  

SUNDAY, 09.26.21  

8:00AM  - For God’s blessing for Violetta Rusek’s 

family 

9:45AM - O Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

Świętego dla młodzieży, która w tym roku przyjęła 

Sakrament Bierzmowania 

12:00PM + Tadeusz Kordula 

TUESDAY, 09.28.21  

8:00 AM  -_____________________  

WEDNESDAY, 09.29.21   

7:30 PM  -_____________________  

THURSDAY, 09.30.21   

8:00AM   -_____________________  

7:30PM -  

FRIDAY, 10.01.21                                 

7:30 PM  + Martyna Łapińaska  

SATURDAY, 10.02.21                                           

10:00AM - Dziękczynno-błagalna w 100  

rocznicę urodzin Stelli Malinowskiej  

5:00PM  -_____________________  

SUNDAY, 10.03.21  

8:00AM  - For God’s blessing and good health for 
Knights of Columbus Chapter #626 

9:45AM - O silną Bożą miłość w rodzinie 

12:00PM + Teresa Szczepaniak 
 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 26 

Sunday:  Nm 11:25-29 / Jas 5:1-6 

   Mk 9:38-43, 45, 47-48 

Monday:  Zec 8:1-8 / Lk 9:46-50 

Tuesday:  Zec 8:20-23 / Lk 9:51-56 

Wednesday: Dn 7:9-10, 13-14 / Jn 1:47-51 

Thursday:  Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12 / Lk 10:1-12 

Friday:  Bar 1:15-22 / Lk 10:13-16 

Saturday:  Bar 4:5-12, 27-29 / Mt 18:1-5, 10 

Next Sunday: Gn 2:18-24 / Heb 2:9-11 

   Mk 10:2-16 

 

 ANY ONE WHO DOES A MIGHTY WORK IN MY NAME 

 Do you rejoice in the good that others do? Jesus 

reprimands his disciples for their jealousy and 

suspicion. They were upset that someone who was 

not of their company was performing a good work in the name 

of Jesus. They even "forbade" the man "because he was not 

following us". Jesus' reply is filled with wisdom: "No one who 

does a mighty work in my name will be able soon after to 

speak evil of me." Are we not like the disciples when we get 

upset at the good deeds of others who seem to shine more 

than us? Paul says that "love is not jealous... but rejoices in 

the right". 

Love does not envy others 

Envy and jealousy, its counterpart, are sinful because they 

lead us to sorrow over what should make us rejoice - namely, 

our neighbor's good. The reason we may grieve over our 

another's good is that somehow we see that good as lessening 

our own value or excellence. Envy forms when we believe that 

the other person's advantage or possession diminishes or 

brings disgrace on us. Envy is contrary to love. Both the object 

of love and the object of envy is our neighbor's good, but by 

contrary movements, since love rejoices in our neighbor's 

good, while envy grieves over it. 

The love of God frees us from envy and jealousy 

How can we overcome envy? With the love that God has put 

into our hearts through the gift of the Holy Spirit . The Holy 

Spirit purifies our heart and frees us from our disordered pas-

sions, such as envy, jealously, greed, and bitterness. God's 

love is a generous and selfless love which is wholly oriented 

towards our good. The love that God places in our hearts 

seeks the highest good of our neighbor. God's love purifies 

and frees us from all envy and jealousy - and it compels us to 

give generously, especially to those who lack what they need. 

Love gives freely and generously in kind deeds 

Every one in need has a claim on us because they are dear to 

God who created them in his own image and likeness. God 

created us in love for love. We are most free and happy when 

we love as he loves. The love and charitable help we show to 

our neighbor also expresses the gratitude we have for the 

abundant mercy and kindness of God towards us. Jesus de-

clared that any kindness shown and any help given to those in 

need would not lose its reward. Jesus never refused to give to 

anyone in need who asked for his help. As his disciples we are 

called to be kind and generous as he is. Are you grateful for 

God's mercy and kindness towards you and are you ready to 

show that same kindness and generosity towards your neigh-

bor? 

St. Gregory of Nyssa, an early church father, comments on this 

passage: "God never asks his servants to do what is impossi-

ble. The love and goodness of his Godhead is revealed as 

richly available. It is poured out like water upon all. God fur-

nished to each person according to his will the ability to do 

something good. None of those seeking to be saved will be 

lacking in this ability, given by the one who said: 'whoever 

gives you a cup of water to drink because you bear the name 

of Christ, will by no means lose his reward'". Ask the Lord 

Jesus to increase your generosity in doing good for others. 

Those who show kindness and charity will be greatly rewarded 

Who in their right mind would want to lose their reward and 

then be deprived of joy in the end? We have been given the 

greatest of rewards - God himself who is perfect love and 

source of abundant life and unending happiness. Paul the 

Apostle tells us that "God's love has been poured into our 

hearts through the Holy Spirit". God's love purifies our hearts 

and compels us to express kindness and charity towards our 

neighbor who is created in the image and likeness of God. We 

were created in love for love. The charity we show to our 

neighbors in their need expresses the gratitude we have for 

the abundant goodness and kindness of God towards us. 

Jesus declared that any kindness shown and any help given to 

the people of Christ will not lose its reward. Jesus never re-

fused to give to anyone in need who asked for his help. As his 

disciples we are called to be kind and generous as he is. 

St. Gregory of Nyssa (330-395 AD), an early church father 

wrote: 

"God never asks his servants to do what is impossible. The 

love and goodness of his Godhead is revealed as richly availa-

ble. It is poured out like water upon all. God furnishes to each 

person according to his will the ability to do something good. 

None of those seeking to be saved will be lacking in this ability, 

given by the one who said: 'whoever gives you a cup of water 

to drink because you bear the name of Christ, will by no means 

lose his reward'". 

Do you allow the love of Christ to transform your heart that you 

may treat your neighbor with loving-kindness and mercy? 

Avoiding evil and the near occasion of sin 

Was Jesus' exaggerating when he urged his followers to use 

drastic measures to avoid evil and its harmful consequences? 

Jesus set before his disciples the one supreme goal in life that 

is worth any sacrifice, and that goal is God himself and his will 

for our lives which leads to everlasting peace and happiness. 

Just as a doctor might remove a limb or some part of the body 

in order to preserve the life of the whole body, so we must be 

ready to part with anything that causes us to sin and which 

leads to spiritual death. 

Jesus warns his disciples of the terrible responsibility that they 

must set no stumbling block in the way of another, that is, not 

give offense or bad example that might lead another to sin. 

The Greek word for temptation (scandalon) is exactly the same 

as the English word scandal. The original meaning of scandal 

is a trap or a stumbling block which causes one to trip and fall. 

The Jews held that it was an unforgivable sin to teach another 

to sin. If we teach another to sin, he or she in turn may teach 

still another, until a train of sin is set in motion with no foresee-

able end. The young in faith are especially vulnerable to the 

bad example of those who should be passing on the faith. Do 

you set a good example for others to follow, especially the 

young? 

 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 September 26, 2021 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA:    Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które  
      w 2023 roku ukończą 9 lat lub starsze  
 

BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która  
      w 2024 roku ukończy 14 lat lub starsza   
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Przynajmniej jedna osoba z narzeczonych należy do parafii. Celem 

przygotowania się do małżeństwa zgłaszamy się najpóźniej 6 miesięcy przed planowaną data 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. 



 N IE  BĄDŹMY ZAZDROŚNI 
 

Podczas jednej z misyjnych wędrówek brat Masseo urządził św. 

Franciszkowi scenę zazdrości, choć próbował ją usprawiedliwić 

troską o Franciszka. Brat – nieco podirytowany spytał: „Dlaczego 

wszyscy cię naśladują? Dlaczego cały świat goni za tobą, i dla-

czego tęskni prawdopodobnie każdy człowiek, żeby cię zobaczyć, usłyszeć i być 

ci posłusznym? Nie jesteś przystojny, nie masz dużo wiedzy, nie masz szlachec-

kiego pochodzenia. Skąd się to więc bierze, że cały świat za tobą goni?”. 

Warto w tym kontekście zaakcentować pewne istotne prawdy jakie otrzymaliśmy 

od Pana w dzisiejszej liturgii Słowa. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że 

Mojżesz dostrzega wokół siebie ludzi pałających zazdrością. „Czyż zazdrosny 

jesteś o mnie?” – rzekł do Jozuego – „Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu 

dał Pan swego ducha!”. Zazdrość przejawia się w potrzebie nieustannego porów-

nywania z innymi, a powodów może być wiele. Różni nas zamożność, pochodze-

nie, wykształcenie czy stan życia duchowego. Każdy powód może stać się przy-

czyną, że rozbudzimy naszą wyobraźnię, która będzie podejrzliwie oceniała 

postępowanie innych. Uczestniczymy w gorączkowym poszukiwaniu nowości i 

wskutek tego ciągle oczekujemy zmian. Gdy tylko osiągniemy to, czego pragnęli-

śmy, chcemy innej rzeczy, zupełnie tak, jak czynią to dzieci. 

W drugim czytaniu apostoł Jakub wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie niesie 

bogactwo. Ludzie nie tylko pragną być bogaci, ale chorobliwie zazdroszczą bo-

gactwa innym. O bogactwo zabiegają politycy i przedsiębiorcy, ludzie nauki i 

techniki, artyści i rzemieślnicy. Niektórzy twierdzą nawet, że w życiu liczy się 

tylko bogactwo i pieniądz. Wielu mówi, że jest to normalne, gdyż takie jest życie. 

Uczucie zazdrości było znane apostołom. Jan przychodzi do Jezusa mówiąc, że 

spotkał człowieka, który Jego mocą wyrzucał złe duchy i zabronił mu, gdyż nie 

należał do grona uczniów. Czym kierował się umiłowany Apostoł Jezusa? Pew-

nie zazdrością! Jednak zdumiewa nas i zadziwia postawa Mistrza z Nazaretu. 

Jezus tak bardzo szanuje wolność każdego człowieka, że pozwala używać swo-

jej mocy nawet tym. którzy są z dala od Niego. On jest cierpliwy. Wie, że każde 

dobro, które człowiek czyni drugiemu, powinno w końcu doprowadzić do lepsze-

go poznania Boga. 

Zazdrość to forma nienawiści drugiego człowieka, a przejawia się jako smutek z 

powodu cudzego szczęścia i radość z powodu jego nieszczęścia. Zazdrość jest 

nowotworem ludzkiego serca. Jak powstaje zazdrość? Mechanizm jest prosty. W 

sercu człowieka jedno włókno przestaje kochać. Dlaczego kogoś nie kochamy? 

Najczęściej dlatego, że nie chce być naszą wyłączną własnością, albo kocha 

kogoś, kogo my kochamy. Jak zatem należy zachować się wobec ludzi zazdro-

snych? Jest możliwa tylko jedna jedyna pomoc – trzeba kochać zazdrośnika. 

Wielkość ludzkiego powołania należy sprowadzić do miłości. Człowiek jest szczę-

śliwy, kiedy innych do szczęścia doprowadza, bo miłość nie zna uczucia zazdro-

ści. Jako chrześcijanie powinniśmy sobie nawzajem pomagać w lepszym pozna-

niu wymagań Pana Boga. Miłość Boża nie jest uzależniona od naszej osobistej 

świętości; to raczej nasza świętość zależy od miłości Boga do nas i powinna być 

miłością odpowiedzialną. 

——————————————- 

WEŹMY  DO  RĘKI  RÓŻANIEC  
Jan Paweł II o modlitwie różańcowej 

Pragnę wspólnie z wami, bracia i siostry, spojrzeć na prostotę i 

głębię zarazem tej modlitwy, do której Matka Najświętsza szcze-

gólnie nas zaprasza, wzywa i zachęca. Odmawiając różaniec, 

wnikamy w tajemnice życia Jezusa Chrystusa, które są zarazem 

tajemnicami Jego Matki. Zaznacza się to bardzo wyraźnie w tajemnicach rado-

snych, poczynając od zwiastowania, poprzez nawiedzenie i narodzenie w noc 

betlejemską, z kolei poprzez ofiarowanie Jezusa w świątyni, aż do Jego znalezie-

nia w tejże świątyni, gdy Jezus miał już łat dwanaście. A chociaż tajemnice bole-

sne zdają się nie ukazywać nam bezpośrednio Matki Jezusowej - z wyjątkiem 

dwu ostatnich : droga krzyżowa i ukrzyżowanie - to jednak czyż możemy pomy-

śleć, żeby była duchowo nieobecna Matka, gdy tak straszliwie cierpiał Jej Syn: w 

Ogrójcu, przy biczowaniu i cierniem koronowaniu? Tajemnice chwalebne znów 

są naprzód tajemnicami Chrystusa, w których odnajdujemy duchową obecność 

Maryi przede wszystkim samo zmartwychwstanie. Mówiąc o wniebowstąpieniu, 

Pismo Święte nie wspomina Jej obecności - czy jednak nie była obecna, skoro 

zaraz potem czytamy, że jest obecna w Wieczerniku z tymi samymi Apostołami, 

którzy żegnali Chrystusa odchodzącego do nieba, razem z nimi przygotowuje się 

na przyjście Ducha Świętego J uczestniczy w Pięćdziesiątnicy Jego Zesłania. 

Ostatnie dwie tajemnice chwalebne, skierowują nasze myśli wprost do Bogaro-

dzicy, gdy rozważamy Jej wniebowzięcie oraz ukoronowanie chwałą niebiańską. 

Jest różaniec modlitwą o Maryi zjednoczonej z Chrystusem w Jego zbawczym 

posłannictwie. Jest równocześnie modlitwą do Maryi naszej najlepszej pośred-

niczki u Syna. Jest wreszcie modlitwą, którą w jakiś szczególny sposób odma-

wiamy z Maryją, tak jak modlili się wspólnie z Nią Apostołowie w Wieczerniku, 

przygotowując się na przyjęcie Ducha Świętego. (28 X 1981) 

Bądźcie lojalni wobec samych siebie, gorliwie troszczcie się o wasze dziedzictwo 

wiary, otrzymane od przodków z błogosławieństwem Najświętszej Matki i w Jej 

blasku; jest to dziedzictwo bogate i dobre. Chcecie, ażebym was nauczył 

"sekretu" jego przechowywania? To proste i już sekretem nie jest: "Módlcie się, 

módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca". (12 V 1982) 

Modlitwa różańcowa jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna mo-

dlitwa1 Przedziwna iv swej prostocie i głębi zarazem. Powtarzamy w niej wielo-

krotnie te słowa, które Maryja usłyszała z ust Archanioła i z ust swej krewnej. 

Elżbiety. Do tych słów dołącza się cały Kościół. Można powiedzieć, że różaniec 

staje* się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji 

Vaticanum II "Lumen gentium", mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy 

w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia 

Anielskiego ("Ave Maria") przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne 

momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic 

radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem 

poprzez można by powiedzieć serce Jego Matki. 

Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić 

wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościo-

ła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy 

nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta 

prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. 

W ciągu ostatnich tygodni wypadło mi spotkać wielu ludzi, którzy reprezentowali 

różne narody, państwa, środowiska, różne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. 

Pragnę wszystkich zapewnić, że kontakty, jakie miałem szczęście z nimi nawią-

zać, zostały również przeniesione na paciorki różańca, aby mogły się odnaleźć w 

samym sercu modlitwy, która wszystkiemu nadaje pełny wymiar. 

Wiele też doznałem - wraz ze Stolicą Apostolską w ciągu tych ostatnich tygodni 

życzliwości od ludzi z całego świata. Tę wdzięczność również pragnę prze nieść 

na dziesiątki różańca, ażeby prócz innych form ludzkiego wyrazu wypowiedzieć 

ją również w modlitwie W tej najprostszej, a tak bardzo bogatej. Wszystkich do 

niej serdecznie zachęcam. (29 X 1978) 

——————————————- 

Odwiedziny chorych: środa - czwartek od 10:30AM  

7:30PM Msza Św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz adoracja Najświętszego Sakra-

mentu. Podczas adoracji okazja do spowiedzi świętej. 

——————————————- 

10:00PM Msza Święta - Dziękczynno-błagalna w 100 rocznicę urodzin Stelli Malinowskiej 
        - Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP 
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