
 

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 

5th Sunday of Lent 

V Niedziela Wielkiego Postu 
March 29, 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 03.28.20 
10:00AM - __________________ 
 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 03.29.20    
8:00AM - __________________ 

 

9:45AM + Jerzy Samczyk  
 

12:00PM ++ Józef, Maria, Tadeusz  
 

Tuesday, 03.31.20 
8:00 AM  - __________________ 
 

Wednesday, 04.01.20 
7:30 PM +Michał   

Thursday, 04.02.20 
8:0 AM - __________________ 
 

7:30 PM + ks. Michał Wagner    
 

Friday, 04.03.20  
7:30 PM    ++ Tadeusz, Józef, Antoni Cypruś   

Saturday 04.04.20 
10:00AM - W intencji wspólnoty Żywego 
Różańca 
 

5:00PM - __________________ 
 

Sunday, 04.05.20    
8:00AM - __________________ 

 

9:45AM - O spokojne święta w rodzinach 
Kwaśny    

12:00PM + Andrzej Studenny w rocznicę 
śmierci 
 

Lektors 
Saturday 03.28.20 
5:00 PM    Sharon Beale 
 

Sunday 03.29.20 
8:00 AM Gabrielle Patti 
 

9:45 AM   Agnieszka Góralczyk / Julia Zając 
 

12:00 PM Izabela Łapiński / Aldona Bażant 
 

Saturday 04.04.20 
5:00 PM    Tom Acheson 
 

Sunday 04.05.20 
8:00 AM Anne-Marie Trimnell 
 

9:45 AM     Monika Posłuszny/ Jakub Bernacki 
 

12:00 PM Izabela Łapiński / Alicja Sowińska  

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

of March 29 
 

Sunday:  Ez 37:12-14 / Rom 8:8-11 

Jn 11:1-45   

Monday:  Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62  

Jn 8:1-11 

Tuesday:  Nm 21:4-9 / Jn 8:21-30 

Wednesday: Dn 3:14-20, 91-92, 95 

Jn 8:31-42 

Thursday: Gn 17:3-9 / Jn 8:51-59 

Friday:  Jer 20:10-13 / Jn 10:31-42 

Saturday: Ez 37:21-28/Jer 31:10, 11-13 

Jn 11:45-56 

Next Sunday: Mt 21:1-11/Is 50:4-7 

Phil 2:6-11/Mt 26:14—27:66  

I AM THE RESURRECTION 
 AND THE LIFE   

Inspiration of the Holy Spirit 
From the Sacred Heart of Jesus  

 

"I am the resurrection and the life. 
Those who believe in me, even though they die, 
will live, and everyone who lives and believes in 
me will never die. Do you believe this?"  
 I said this before I called the power of God in 
me as His begotten Son, to illustrate with facts 
the integrity of my words. I am the one who 
gives life. First I have favored everyone with tem-
poral life on this earth, but after the death of the 
body, I give eternal spiritual life from the mo-
ment of the resurrection.  
 I had opened the eyes of the blind, I had 
opened the ears of the deaf, I had loosened the 
tongues of the mute, I had made the paralytic 
walk, I had healed the lepers and many others 
who were sick with all kinds of diseases, I had 
also cast out evil spirits from those who were 
possessed. By all those miracles I confirmed my 
power to reverse the evils that come to men, but 
I wanted mostly to impress upon your minds the 
reality of the sickness of the soul, which is re-
flected in the body, so that you could learn from 
me and put all your trust in me.  
 The worst thing that can happen to the life of 
the body is death; therefore I performed this 
miracle of returning life to make you understand 
that I am truly the resurrection and the life.  
 Blessed is the man who puts his trust in my 
words, he is like a tree planted by the edge of 
the river, his roots extend to the living waters of 
life, he will have nothing to fear when tribulation 
comes, he will produce good fruit every day of 
his life. He will always be my delight.  
 My heavenly Father has given his testimony 
to the world through the continuous manifesta-
tion of creation. I the Word of God, His Son; 
came to the world to give my own testimony. As 
a man I demonstrated that you are all made in 
God’s image. In human words I invited all to fol-
low me and I offered my salvation to everyone. I 
did not come to condemn but to forgive; I came 
to save those who accept me as their Savior and 
Lord.  
 As a last offering to all of you I offered my 
life to the Father as the sacrifice to take away the 
sins of the world.  
 Put all your trust in me if you desire eternal 
life, because I am the resurrection and the life.  
Author: Joseph of Jesus and Mary 
 

 Even though we say that we believe, there is a part 
of us that doesn’t. There are many times in our lives 
when we experience death, whether it be the physical 
death of someone we love, a failed relationship, the loss 
of a job, or a broken dream. As we are going through 
these death experiences, we can easily find ourselves 
reaching out to God to make it better and fix it! We think 
that the proper order of life is to maintain the things of 
this world, especially those things that are essential to 
our sense of well-being and security. We do not like 
change. The grieving that comes from our death experi-
ences can keep us stuck and in despair. If we have lost 
something or someone of great value, the very meaning 
and essence of life is lost with them. We need gentle 
companions to lift us from despair and that is precisely 
who God desires to be in our life as well. 
 God calls us out of our tombs, where we have been 
closed up in fear and despair, and shouts, “Come out!” 
He desperately wants to show us the path to hope and 
the new life that is possible after loss and death. But 
our faith can be weak, and we still prefer to cling to the 
memory of what we had rather than the joyful possibili-
ties of tomorrow. We sometimes live as if God is not 
real and that the transformative power of His resurrect-
ed presence is a story found in the Bible rather than a 
narrative unfolding in our lives. 
 God is the God of surprises, not our demise. God 
opens new possibilities, begins new chapters, creates 
new verses, and brings us to new heights! We spend so 
much time and energy ruminating over what we left 
behind yesterday that we are far too tired to see what 
can unfold tomorrow. Loving someone new doesn’t 
negate our past loves. Embracing the love of a person, 
God, or life itself tomorrow doesn’t diminish the love of 
yesterday. Each of our loves is different, and one can-
not be replaced by another. They don’t cancel each 
other out. God truly has tended to every detail of our 
lives, and if we listen to each detail, we find that they all 
lead us back to Him. Jesus wants us to come out of our 
closed-up tombs. Are we going to listen this time? 

--------------------------------------- 
 S ta t i ons  Of  The  C ross  

Friday  3:00 PM - English  7:00 PM - Polish  

 ---------------------------------------------------------------------------- 

  Our Lenten Project 
We help children living in an orphanage in Katowice, Poland. 
We want to help educate parishioners about the poverty and 
devastation that plagues these orphans. 
If you would like to join us in this effort, please: Take a paper 
cup from the back of the church, and place it in your cars or 
homes during your Lenten journey. Consider putting your spare 
change into the cup every day. As the cups get full, we ask you 
to bring them back with coins and put them into the house 
located in the back of the church. If someone wants to write a 
check please write it to the Parish with a clear note „orphanage. 

 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 
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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. 



SIŁA MIŁOŚCI 
 Są ludzie, którzy rozsiewają wokół siebie woń dobra. 

Taką osobą był Jezus Chrystus, przyjaciel Marty, Marii i 

Łazarza. Przyjaciel każdego z nas. To On ma władzę 

nad śmiercią. Tylko On może powiedzieć: „Łazarzu, wyjdź na ze-

wnątrz!”. Bardzo wymowne są tu ludzkie odruchy Jezusa: głębokie 

wzruszenie i płacz. Pewnie nawet największy „twardziel” nie ukrył-

by w takim momencie wzruszenia. Taka jest właśnie siła miłości. 

 To miłość przemienia oblicze człowieka, oblicze świata. Prze-

bacza, ociera niepotrzebne łzy, tuli rozdygotane dłonie, koi niespo-

kojne serce. Potrafi dostrzec obraz i podobieństwo Boże… Kape-

lan jednego z polskich szpitali dzielił się swoim spotkaniem z czło-

wiekiem chorym na AIDS. Pewnego razu udał się na oddział, aby 

odwiedzić leżących tam chorych. Gdy przybył do jednej z sal, na 

której leżał ów chory, zaproponował mu spowiedź. A on oburzony 

tą propozycją zaczął wołać, że Boga nie ma, bo on musi tak 

strasznie cierpieć. Bezradny kapelan usiadł przy jego łóżku i odru-

chowo chwycił go za rękę. Po pewnym czasie ów chory już z cał-

kiem innym spojrzeniem powiedział: „Musi coś w tym być, bo je-

steś pierwszym człowiekiem, który od kilku miesięcy chwycił mnie 

za rękę bez rękawiczki”. I poprosił o spowiedź. Ten niby drobny 

gest dokonał tak wielkiej przemiany, otworzył pełne buntu serce 

chorego. 

 Miłość przemienia oblicze świata. Jakże inaczej wyglądałby 

nasze rodziny i parafie gdyby zamiast smutnych, znużonych i zmę-

czonych twarzy, byli tam ludzie o pogodnych, uśmiechniętych obli-

czach. Tylko miłość może przemienić nasze serca. Miłości nie da 

się kupić, ani tym bardziej znaleźć na ulicy, można nią tylko kogoś 

obdarować i wzajemnie otrzymać ją w darze. Miłość czysta, spra-

wiedliwa i mądra jest najwspanialszym darem, jaki może się stać 

naszym udziałem w spotkaniu z drugim człowiekiem. Jest darem i 

nie wypływa z potrzeb człowieka. Ona dopiero rodzi potrzeby. Nie 

dlatego przecież kocham człowieka, że go potrzebuję, lecz dlatego 

go potrzebuję, że go kocham. 

 Prawdę tę doskonale rozumiał św. Brat Albert, zwany św. 

Franciszkiem czasów niesprawiedliwości społecznej XIX wieku. 

Ten inżynier, leśnik, powstaniec, zdolny malarz - odnalazł wresz-

cie swoje powołanie w służbie najuboższym. Śpieszył na ratunek 

żebrakom spotykanym na ulicy, dostrzegając w nich oblicze Chry-

stusa cierpiącego. „Duszę swoją dawał Brat Albert za tych, za któ-

rych w Krakowie już nikt jej dać nie chciał. Dosłyszał w sobie głosy 

znaków sakramentalnych i związanej z nimi nowej kapłańskiej 

miłości; dosłyszał głosy, które wołały do niego (...) całą przerażają-

cą potęgą naszej nędzy z końca XIX wieku: 

«Duszę swoją dasz?». Dał”. 

 Czy potrafisz zawsze z uśmiechem służyć drugim? Potrzeba 

najpierw zobaczyć, czy obok mnie nie ma potrzebującego. Zo-

baczmy w naszym bloku, na naszej ulicy. Wyszukajmy ludzi star-

szych, samotnych, o których zapomnieli ich najbliżsi. Zatroszczmy 

się o nich. może trzeba dać znać księdzu. A może sami pobrudź-

my swoje ręce, by poświęcić tym ludziom czas bez czekania, aż 

nas o to poproszą… Niech to będzie nasza wielkopostna ofiara dla 

Jezusa. 

ks. Leszek Smoliński 

--------------------------------------------------------------------- 

 
MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA 

SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA 

Drodzy Parafianie, zachęcam do codziennej modlitwy prze-
błagalnej o zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii 
koronawirusa. Obok modlitwy różańcowej, modlitwy do Mat-
ki Bożej Rozwiązującej Węzły (można ją znaleźć na nszej 
stronie parafialnej) proponuję także następującą modlitwę: 

 
 Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, 

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

 Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym 

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. 

 Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, 

pociesz ich rodziny. 

 Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, 

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytua-

cję. 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, 

czujemy się bezradni 

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 

ale ufamy Tobie, 

udziel nam pokoju i zdrowia. 

 Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, 

prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen. 

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny! 

Zmiłuj się nad nami. 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, 

Wybaw nas Panie. 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 

Zachowaj nas Panie. 

My grzeszni ciebie Boga prosimy, 

Wysłuchaj nas Panie. 
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Washington

CatholicMatch.com/WA

Contact Jon Becker 

to place an ad today! 

jbecker@4LPi.com or 

(800) 950-9952 x2536

206-783-4129 
425-455-1310

“The Plumber 
People Recommend”

40 Years of Integrity and Skill

206-783-1190    
425-974-1003

Guaranteed work!  
“Ask your neighbor!” 
40 Years of Integrity & Skill

Family caregivers needed for online research study.  
Complete daily diaries. You will be paid for your time. 

Daily Reflections of Dementia Caregivers Study 
www.caregivingresearch.org/daily-reflections 

210-560-3075  

Do you live with a person with dementia? 

@CaregiverLab 

Pointer
Realty
Danuta Kieko

Designated Broker

danuta@pointer-realty.com

(206) 353-6790
2836 36th Ave W - Seattle, WA

POLONEZ
AUTOMOTIVE 

    COMPLETE

FOREIGN & DOMESTIC

     SERVICE

(206) 824-3024 


