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9:00AM - NOON
T
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SERVICE
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(414) 651 - 0073
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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
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Sunday Masses
SATURDAY
SUNDAY

5:00 PM - English
8:00 AM - English
9:45 AM - Polish
12:00 PM - Polish

My God, my God, why you have abandoned me

Weekdays Masses
TUESDAY
8:00 AM
WEDNESDAY 7:30 PM
THURSDAY
8:00 AM
FRIDAY
7:30 PM
SATURDAY 10:00 AM

- English
- Polish
- English
- Polish
- Polish

Adoration of
the Blessed Sacrament
FRIDAY
6:30PM - 7:30 PM
Sacrament
of Reconciliation
30 min. Before Masses &
SATURDAY 4:00PM - 4:45 PM

POSŁUGA
DUSZPASTERSKA
Msze Święte Niedzielne
SOBOTA
NIEDZIELA

5:00 PM - j. angielski
8:00 AM - j. angielski
9:45 AM - j. polski
12:00 PM - j. polski

M SZE Ś WIĘTE W D NI P OWSZEDNIE
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

8:00 AM - j. angielski
7:30 PM - j. polski
8:00 AM - j. angielski
7:30 PM - j. polski
10:00 AM - j. polski

A DORACJA
N AJŚWIĘTSZEGO S AKRAMENTU
PIĄTEK
6:30 - 7:30 PM
I PIĄTEK MIESIĄCA 8:00PM –11:00 PM
I NIEDZIELA MISEIĄCA 10:45AM-11:45AM
S POWIEDŹ Ś WIĘTA
30 MIN. PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ
SOBOTA
4:00PM - 4:45PM

Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił

April 14, 2019
The Mass Intentions
Saturday, 04.13

Sunday, 04.14

Tuesday 04.16
8:00 AM ++ Maria Mieczysław

Wednesday, 03.17
7:30PM

Holy Thursday, 04
7:300 PM -

Paschal Vigil 04.20
8:00PM -

Resurrection of the Lord 04.21
8:00A -

For God’s blessing and good health
for Bernie Taylor
9:45AM 1)
2) O Boże
i potrzebne łaski
dla Lucyny Błońskiej
12:00PM 1) O Boże
w rodzinie Radka
2)

Saturday, 04.13

Lectors

Sunday, 04.14.19 Palm Sunday

Holy Thursday, 04.18.19
Good Friday, 04.19.18 Passion of the Lord
Saturday, 04.20.19 - Paschal Vigil
8:00PM

Resurrection of the Lord, Sunday, 04.21
8:00AM
9:45AM
12:00PM

Paula Guinasso
Monika Posłuszny / Justyna Świerz
Izabela Łapiński / Andrzej Łapiński
Eucharistic Ministers

Pa lm Sunday, 04 .14
9:45 AM

Miłosz Góralczyk

Ho ly Thu rsday, 04 .18.19
7:30PM

Marian Olech/ Miłosz Góralczyk

Good Friday - Passion of the Lord, 04.19
7:30PM

Miłosz Góralczyk

Paschal V ig il 04 .20
8:00 PM - Miłosz Góralczyk

St. Margaret of Scotland Parish Community
"Blessed is the king
who comes
in the name of the Lord"
Does the King of glory find a welcome
entry in your home and heart? Jesus
went to Jerusalem knowing full well what
awaited him - betrayal, rejection, and crucifixion. The people of Jerusalem, however, were ready to hail him as their
Messianic King! Little did they know what it would cost this
king to usher in his kingdom. Jesus' entry into Jerusalem
astride a colt was a direct fulfillment of the Messianic
prophecy of Zechariah (9:9):
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O
daughter of Jerusalem. Lo, your king comes to you;
triumphant and victorious is he, and riding on an donkey and upon a colt the foal of a donkey.
The colt was a sign of peace. Jesus enters Jerusalem
in meekness and humility, as the Messianic King who
offers victory and peace to his people. That victory and
peace would be secured in the cross and resurrection
which would soon take place at the time of Passover.
Augustine, the great 5th century church father, comments
on the significance of Jesus' entry into Jerusalem:
"The master of humility is Christ who humbled himself and
became obedient even to death, even the death of the
cross. Thus he does not lose his divinity when he teaches
us humility... What great thing was it to the king of the ages
to become the king of humanity? For Christ was not the
king of Israel so that he might exact a tax or equip an army
with weaponry and visibly vanquish an enemy. He was the
king of Israel in that he rules minds, in that he gives counsel for eternity, in that he leads into the kingdom of heaven
for those who believe, hope, and love. It is a condescension, not an advancement for one who is the Son of God,
equal to the Father, the Word through whom all things
were made, to become king of Israel. It is an indication of
pity, not an increase in power." (Tractates on John 51.3-4)
Psalm 24 is another prophetic passage which echoes
this triumphal procession of the King of glory:
Lift up your heads, O gates! and be lifted up, O ancient
doors! that the King of glory may come in.
Jesus Christ came to bring us the kingdom of God. He is
the true King who offers peace, joy, and everlasting life for
those who accept his kingship. Does the King of glory find
a welcome entry in your heart and home? Do your walls
echo with the praise of his glory?
"Lord Jesus, be the King and Ruler of my heart, mind, life,
and home. May my life reflect your meekness and humility
that you may be honored as the King of glory!"
"The Pharisees truly complained because Christ was
praised. They came near and said, 'Rebuke your disciples.'
O Pharisee, what wrong action did they do? What charge
do you bring against the disciples or how would you rebuke them? They have not sinned in any way but have
rather done what is praiseworthy. They extol as King and

Sacraments

Lord the One the law had before pointed out by many
symbols and types. The ancient company of the holy
prophets had preached of him. You despised him and
grieved him by your great jealousy. Your duty was to join
the rest in their praises. Your duty was to withdraw far from
your innate wickedness and to change your way for the
better. Your duty was to follow the sacred Scriptures and
to thirst after the knowledge of the truth. You did not do
this, but transferring your words to the contrary, you wanted to rebuke the heralds of the truth." (St. Cyril of Alexandria )
Holy Thursday April 18

7:30PM - Mass of the Lord’s Supper (bilingual)

Good Friday April 19
Celebration of the Lord’s Passion:
3:00PM (English) *

7:30 PM (Polish)

Holy Saturday - April 20

The Blessing of Easter Foods
11:00 AM * 12:00PM * 1:00PM

* 2:00PM

The Resurrection of the Lord
Saturday, 04.20.19 Paschal Vigil
8:00PM Paschal Vigil (Polish)

Easter Sunday 04.21.19
8:00AM (English) *

9:45AM (Polish)

*

12:00PM (Polish)

Solemnity of Divine Mercy
Saturday, 04.27.19
5:00PM (English)

Sunday, 04.28.19
8:00AM (English)

*

9:45AM (Polish)

*

12:00PM ( Polish)

3:00PM Mass and Holy Hour
of Divine Mercy
Easter Confession
Tuesday of Holy Week 04.17

7:30AM - 8:00AM

& 7:00PM - 8:00PM

Wednesday of Holy Week 04.18

6:00PM - 730PM

Good Friday Holy Land Collection

This Pontifical collection is for the support of the Holy Places, but
above all for those pastoral, charitable, educational and social
works which the Church supports in the Holy Land for the welfare
of their Christian brethren and of the local communities. Materials
provided by the (Franciscan) Commissariat for the Holy Land each
year are posters and a letter to pastors. Parishes are asked to
request a Good Friday donation envelope in their packets from
their envelope companies each year.

Friends of John Paul II Foundation
St. Margaret of Scotland Parish, Chapter
Scholarship 2019

The John Paul II Foundation Scholarship is intended to provide
financial assistance in furthering the education of a graduating senior
attending the St. Margaret Parish or Foundation Family Member.
The chosen recipient may use the award to pay for tuition,
textbooks, or room and board during the 2019-2020 school year.
There will be one scholarship awarded in the amount of $500.00
at our May 19th Dinner.

Sakramenty

SACRAMENT OF BAPTISM: Please contact Parish Office at least Chrzest: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
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.

I Komunia: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które w 2020 r. ukończą 9
lat

Bierzmowanie: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie obowiązkowo uczestniczy
młodzież, która w 2019 roku ukończy 16 lat.
Sakrament Małżeństwa: Prosimy zgłaszać 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
Odwiedziny chorych: W TYGODNIU, KIEDY JEST 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

St. Margaret of Scotland Parish Community
Miłość wierna aż do końca

Liturgia Niedzieli Palmowej przybliża nam zbawcze wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Przypomina uroczysty wjazd do
Jerozolimy, który jest bezpośrednim przygotowaniem do Jego
męki i śmierci na krzyżu. Tłumy witające wkraczającego do Jerozolimy Pana rzucały na drogę płaszcze i gałązki, wołając:
„Hosanna Synowi Dawidowemu”. Triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą
nierozerwalnie związane. Podobnie jest też z naszym ludzkim i chrześcijańskim losem, który jest uczestnictwem w życiu Boskiego Mistrza.
Co roku Kościół pozwala nam w Niedzielę Palmową, zwaną Niedzielą
Męki Pańskiej, wsłuchiwać się na nowo w historię Jezusa. To On siłą miłości
pokonał zło i wziął na siebie całą nieprawość człowieka, o której tak mówił św.
Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 2002 roku w Krakowie:
„Na wiele sposobów usiłuje się zagłuszyć głos Boga w ludzkich sercach, a
Jego samego uczynić ‘wielkim nieobecnym’ w kulturze i społecznej świadomości narodów. Tajemnica nieprawości wciąż wpisuje się w rzeczywistość świata,
w którym żyjemy”.
Doświadczając tajemnicy nieprawości, rodzącego się na naszych oczach
zła, z lękiem patrzymy w przyszłość, obawiamy się pustki, cierpienia i unicestwienia. Jeśli chcemy zobaczyć, jak daleko Bóg przybliżył się do nas, by nas
uwolnić od nieprawości i lęków, to musimy spojrzeć na krzyż Chrystusa. To
dzięki Jego zbawczej ofierze wyzwolenie od grzechu i śmierci stało się także
naszym udziałem.
Żyjemy ze świadomością, że Pan Bóg nas wspomaga. Historia męki i
śmierci Jezusa ukazuje nam konkretną drogę, która jest wyjściem z kręgu zła.
To droga pięknej i konsekwentnej miłości, połączonej z ofiarą, na której Chrystus uczy, jak zwyciężać zło siłą dobra. Nie daje się ponieść emocjom i poszukiwaniu taniej sensacji, ani poklasku wśród wiwatującego tłumu. Ma świadomość, że tłum, który wykrzykuje radosne „Alleluja”, za chwilę zabrzmi złowrogim „ukrzyżuj”.
Nasza miłość i jej siła wynika z naszego zawierzenia Bogu. Im więcej zaufamy,
tym łaska Boża bardziej może działać w naszym życiu i przemieniać nas w dar
dla innych.
Na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus, módlmy się do Boga słowami jej
„Aktu ofiarowania się miłosiernej miłości”: „Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś
przez próbę cierpienia. W dniu ostatecznym z radością będę patrzyła na Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro raczyłeś podzielić się ze mną tym drogocennym Krzyżem, ufam, że w Niebie będę podobna do Ciebie i na moim uwielbionym ciele ujrzę jaśniejące chwałą święte stygmaty Twej Męki...
(…) nie chcę jednak zbierać zasług, chcę pracować jedynie z Miłości ku Tobie,
tylko w tym celu, by sprawić Ci radość, pocieszać Twoje Najświętsze Serce i
ratować dusze, które będą Cię kochać przez całą wieczność.
Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię,
Panie, byś liczył moje uczynki. (…) Pragnę więc przyodziać się Twoją własną
Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać wieczne posiadania Ciebie samego”. ks. Leszek Smolinski

Program Duszpasterski
na Wielki Tydzień oraz Wielkanoc

Wielki Czwartek, 04.18.19
7:30PM - Msza św. Wieczerzy Pańskiej (bilingual)
Wielki Piątek, 04.19.19
Liturgia Męki Pańskiej 3:00PM (j. angielski)
Droga Krzyżowa 7:00PM
Liturgia Męki Pańskiej
7:30 PM (j. polski)
Wielka Sobota, 04.20.19
Święcenie Pokarmów Wielkanocnych
11:00AM * 12:00PM * 1:00PM *2:00PM * po wieczornej liturgii

Zmartwychwstanie Pańskie

Celebracja Liturgii Paschalnej
Sobota, 04.20 8:00PM
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 04.21.19
8:00AM (j. angielski)
9:45AM (j. polski) oraz 12:00PM (j. polski)

Poniedziałek Wielkanocny 04.22.19
7:30PM (j. polski)

Kwiecień 14, 2019

Spowiedź Wielkanocna
Wielki Wtorek 04.16.19
7:30 AM - 8:00AM oraz 6:00PM - 8:00PM
Wielka Środa 04.17.18
6:00PM - 7:30PM oraz po Mszy świętej
Wielka Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Wielki Piątek
- na zakończenie Liturgii Męki Pańskiej
Wielka Sobota
- przed Liturgią Paschalną
Niedziela Zmartwychwstania - podczas Mszy świętych
Poniedziałek Wielkanocny - podczas Mszy świętej
Wtorek i Czwartek
- przed Mszą św. o 8:00AM
Środa i Piątek
- podczas Mszy św. o godz. 7:30PM
Sobota
- podczas Mszy św. o 10:00AM
Święto Miłosierdzia Bożego 04.28.19
Pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan
Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299).
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego.
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

8:00AM (j. angielski)
9:45AM (j. polski)
12:00PM(j. polski)

3:00PM - Msza św. oraz Święta Godzina Miłosierdzia Bożego
Nasze Wielkopostne Dzieło Miłosierdzia
Kontynuujemy nasze Wielkopostnego Dzieła Miłosierdzia.
Pomagamy dzieciom i młodzieży przebywającym w Centrum Opiekuńczo Wychowawcze „Wzrastanie” w Katowicach. Ośrodek ten prowadzą Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
Uczymy dzieci, młodzież szerszego otwarcia oczu i serc na potrzeby najbardziej potrzebujących, pozbawionych opieki i rodzicielskiej miłości dzieci.
Jeśli chciałbyś osobiście przekazać czek proszę wypisać go na parafię z zaznaczeniem „dom dziecka” (w tej sytuacji możesz otrzymać odpis od podatku).
Zebrane pieniądze w całości będą przekazywać do, będącego pod będącego pod
naszym szczególnym patronatem ośrodka..
Friends of John Paul II Foundation
Scholarship 2019
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II – jak każdego roku planuje przydzielenie
okolicznościowego stypendium w wysokości $500.00. O stypendium może ubiegać się młodzież należąca do naszej parafii i czynnie zaangażowana w życie
parafialne. Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendiom znajdują się na
specjalnych ulotkach wyłożonych na stoliku kruchty kościoła. Aplikację proszę
składać do p. Reginy Zbanyszek. Nieprzekraczalny termin składania aplikacji
upływa 5 maja. Stypendium będzie przydzielone podczas uroczystego obiadu w
niedzielę 19 maja.
***************************************************************************************************************************** **********************************************************************************

Holy Land Collection”
Jak każdego roku, w Wielki Piątek zostanie przeprowadzona
specjalna kolekta przeznaczona nie tylko na wsparcie utrzymania świętych miejsc, ale przede wszystkim pragniemy
wesprzeć duszpasterstwo, działalność charytatywną, edukacyjną oraz społeczną kościołów lokalnych na teranie Ziemi Świętej.
***************************************************************************************************************************** **********************************************************************************

Ciasto na święta
Osoby, które chciałyby zmówić ciasto na święta prosimy o kontakt z p. Andrzejem (206) 669-9763

