
 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 

Fifth Sunday of Lent 

V Niedziela Wielkiego Postu 

March 26.2023 

St.  Margaret of  Scotland  

Parish Community  

3221 14TH  AVE. W. * SEATTLE, WA 98119 
tel. (206) 282 - 1804 

www.st-margaret-church.org 

 

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  - 10:00 PM 

I Sunday  10:45AM - 11:45AM 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 
30 min. before every Mass   

I Friday of the month 8:00PM –10:00PM 

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  - 10:00 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 –10:00 PM 

PARISH OFFICE HOURS 
KANCELARIA PARAFIALNA 

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

 To make 

(206) 282 - 1804  



SATURDAY 03.25.23 

10:00AM +Maria Galant  

5:00PM  - For expectant mothers that we embrace them 

with love through spiritual and corporal works of mercy  

SUNDAY 03.26.2023   

8:00AM  + Scott Chambers  

9:45AM  + Adam Michalec w 2 rocznicę śmierci 

12:00PM + Anna Mierzejewska  

TUESDAY, 03.28.23   

8:00 AM - 

WEDNESDAY, 03.29.23   

7:30PM -   

THURSDAY  03.30.23 

8:00AM - For an increase in the daily prayer  

of the Divine Mercy Chaplet

FRIDAY 03.31.23  

7:30PM + Wojciech Mech 

SATURDAY 04.01.23 

10:00AM - W intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

5:00PM  - For God’s grace for parents, grandpar-

ents and godparents  
SUNDAY 04.02.2023   

8:00AM  - For God’s blessing and good health for Knights 

of Columbus  # 676  

9:45AM  -   O Błogosławione święta Wielkanocne dla Janiny 

                  + Genowefa Lazur

12:00PM - O Boże błogosławieństwo dla dzieci i 

wnuków  

  - 

_______________________________________ 

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF MARCH 26 

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 / Jn 11:45-56 

Next Sunday:  Is 42:1-7 / Jn 12:1-11 

If a true "friend loves at all times", why did Jesus 
delay in coming to Lazarus' home when he knew that 
his friend was gravely ill? Jesus certainly loved 
Lazarus and his two sisters and he often stayed in 

their home at Bethany. But to the surprise of his friends and 
disciples, Jesus did not go right away to Bethany when he was 
called. Jesus explained that Lazarus' sickness would bring 
glory to God. The glory which Jesus had in mind, however, was 
connected with suffering and the cross. He saw the cross as his 
supreme glory and the way to glory in the kingdom of God. For 
Jesus there was no other way to glory except through the 
cross. 
Jesus also knew that it was dangerous for him to travel any-
where near Jerusalem at this time, since the religious authori-
ties in Jerusalem were plotting his destruction. Jesus, however, 
was willing to pay the price to help his friend. For Jesus to 
come to Jerusalem at Passover time was an act of courage. 
The explanation which Jesus gave to his disciples was simple 
and challenging at the same time. "Are there not twelve hours 
in the day?" In so many words he said: "There are enough 
hours in the day to do what one must do." A day can neither be 
rushed nor extended. Its period is fixed. 
Courage to act in the light of God's truth 
In God's economy we each have our "day" whether it be short 
or long. While time is limited, there is enough for us to accom-
plish what God intends. God gives each of us our allotted 
portion in life. We can either waste it or use it to the utmost for 
God's glory. Jesus did not let circumstances or pressure dictate 
what he would do. Nor did he permit others to dictate his ac-
tions or timetable. He took action of his own initiative and in his 
good time. Don't we often try to get God to do things in our way 
and on our timetable? 
Both the Romans and the Jews divided the day into twelve 
equal hours from sunrise to sunset. The day's work and travel, 
however, ceased when the daylight was gone. If someone 
wanted to get their day's work done, he had to do it before it got 
dark. Jesus made a spiritual analogy with our relationship with 
God. While the light of Christ is with us, we must live and walk 
in the truth and grace of his light. There's a right time to make 
peace with God, and that time is now. When darkness comes, 
then judgment follows for those who refuse God and spurn his 
love. 
When Jesus announced that Lazarus was dead and that he 
was going to Jerusalem, Thomas showed both his courage and 
pessimism. "Let us go, that we may die with him." This courage, 
however, was not tempered with faith and hope in God's prom-
ise to bring victory out of defeat. Even though Thomas was a 
witness to Lazarus' resurrection, he betrayed his master when 
arrest and death stared him in the face. He doubted his mas-
ter's resurrection until Jesus showed him the wounds of his 
passion. God gives us faith, courage, and the strength we need 
to persevere through any trial and suffering we must face in this 
life. If we embrace our cross with faith and trust in God, then 
we, too, will see victory and glory in the end. 
The hope of our resurrection 
What is the significance of Jesus raising Lazarus from the 
dead? It is more than a miraculous event. It is a "sign" of God's 
promise to raise up all who have died in Christ to everlasting 
life. That is why Jesus asked Martha if she believed in the 

resurrection from the dead. The Christian creed, which is the 
profession of our faith in God the Father, Son, and Holy Spirit 
and in the saving power of God, culminates in the proclamation 
of the resurrection of the dead on the last day and in life ever-
lasting. This is our faith and our hope. 
"If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in 
you, he who raised Christ Jesus from the dead will give life to 
your mortal bodies also through his Spirit which dwells in 
you" (Romans 8:11). 
God gives us the power of his Holy Spirit that we may be made 
alive in Christ. Even now we can experience the power of the 
resurrection of the Lord Jesus in our personal lives. The Holy 
Spirit is ever ready to change and transform us into men and 
women of faith, hope, and love. Do you believe that the power 
of Jesus' resurrection is at work in your life today? Let the Holy 
Spirit strengthen within you the life and joy of God and the hope 
of heaven. 
God is my help 
The name Lazarus means "God is my help". Jesus' parable 
about the poor man Lazarus, who died and was carried by the 
angels to Abraham's bosom, ends with a warning: "If they do 
not hear Moses and the prophets, neither will they be con-
vinced if some one should rise from the dead." Through Laza-
rus' sickness and subsequent death, God brought glory through 
his Son the Lord Jesus, who raised his friend from the dead in 
anticipation of his own death and resurrection. Our participation 
in the Lord's Supper in the Eucharist already gives us a fore-
taste of Jesus' transfiguration of our bodies. 
St. Irenaeus, a second century church father states: 
"Just as bread that comes from the earth, after God's blessing 
has been invoked upon it, is no longer ordinary bread, but 
Eucharist, formed of two things, the one earthly and the other 
heavenly: so too our bodies, which partake of the Eucharist, are 
no longer corruptible, but possess the hope of resurrection". 
Psalm 27 ends with the great prayer of hope in the resurrection: 
"I believe that I shall see the goodness of the Lord in the land of 
the living! Wait for the Lord; be strong, and let your heart take 
courage; yes, wait for the Lord!" 
Do you find joy and hope in the resurrection of Jesus Christ? 
 Cross and Resurrection, 
"Jesus' cross is an example of painful toil. His resurrection is 
the reward of painful toil. In the cross He showed us how we 
are to bear suffering. In His resurrection He showed us what we 
are to hope for." (St. Augustine of Hippo, 354-430 A.D.) 

 

 

 

 STATIONS  OF  THE  CROSS 

Friday  3:00 PM - English 
 

 

Lent & Easter Confession 

PALM SUNDAY, APRIL 02  

after Mass at 12:00 PM 

MONDAY, APRIL 03 

6:30 - 7:30 PM  

Tuesday, April 04 

6:30 - 7:30 PM 

WEDNESDAY APRIL 05  

6:30 - 7:30 PM 

 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 March 26. 2023 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  
 

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Katecheza trwa 2 lata, w katechezie uczestni-
czą dzieci, które w 2024r. ukończą 9 lat  

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. 



W dzisiejszej Ewangelii Jezus jako Bóg wkracza ze swoją nadprzyro-

dzoną mocą w ludzki świat. Przekracza prawa natury, aby przywrócić do życia 

swojego przyjaciela Łazarza, który zachorował i umarł. 

Początkowa reakcja Jezusa na wieść o chorobie przyjaciela jest jednak zaskaku-

jąca i niezrozumiała. Jezus celowo opóźnia swoje przybycie do Betanii i pozwala 

Łazarzowi umrzeć. Zgromadzeni wokół Marty i Marii Żydzi mówią: 

Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by On nie umarł? 

Dlaczego tak się stało? Dlaczego Jezus dopuścił do śmierci swego przyjaciela? 

Bardzo często my w swoim życiu też stawiamy podobnie brzmiące pyta-

nia. Bardzo często i nam się wydaje, że Jezus interweniuje w naszym życiu za 

późno. Choroba, która nas dotyka, śmierć naszych bliskich, kłopoty w pracy, 

liczne nieszczęścia często sprawiają, że mamy pretensje do Jezusa i krzyczymy 

w bólu: 

Gdzie byłeś Panie?, dlaczego on czy ona umarła?, dlaczego nie pomogłeś nam 

wcześniej?, dlaczego pozwoliłeś nam wpakować się w kłopoty, z których nie 

widzimy teraz wyjścia? 

Szukając wyjaśnienia czy odpowiedzi na te pytania, najpierw musimy sobie 

uzmysłowić ten zasadniczy fakt, że Jezus jest Bogiem i myśli Jego nie są myśla-

mi naszymi. On widzi więcej i dalej niż my. Jezus patrzy na rzeczywistość tak, jak 

ktoś patrzący ze szczytu góry, całościowo widzi naszą przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość. Musimy pamiętać, że Jezus wie, co jest dla nas dobre i że zawsze 

jest nam życzliwy. On pomaga nam tak, jak tego wymaga sytuacja i w najbardziej 

odpowiednim dla nas czasie. Dlatego zaufajmy Jezusowi w naszych trudno-

ściach. Nie pouczajmy Go, co ma robić – tak jak nie poucza się lekarza stawiają-

cego diagnozę – ale pozwólmy Mu działać według Jego mądrości. Jezus nigdy 

nie zostawia nas samych w naszych kłopotach, ale to właśnie On pierwszy wy-

chodzi ku nam z inicjatywą ich rozwiązania. 

Jak zobaczyliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus spieszy na ratunek Łazarzo-

wi, któremu nikt nie potrafi pomóc i który sam pomóc sobie już też nie może, bo 

jest martwy, bo jest uwięziony w grobie. Przybywa do Betanii, chociaż grozi mu 

niebezpieczeństwo ze strony Żydów, którzy kilka dni wcześniej chcieli go tam 

ukamienować, a w dniu wskrzeszenia podejmą decyzję, aby go zgładzić. 

My często nie dostrzegamy działania Jezusa w naszym życiu bo jesteśmy sku-

pieni na sobie i na naszym bólu. Dlatego bywa tak, że Jezus dla naszego więk-

szego dobra pozwala nam umrzeć, tak jak pozwolił umrzeć Łazarzowi. Pozwala 

nam umrzeć razem z naszymi trudnościami, pozwala doświadczyć cierpienia, a 

czasem zasmakować biedy, w jaką wpędziły nas nasze błędy i złe postępowanie. 

Jezus w ten sposób pozwala, aby obumarła w nas nasza pycha i egoizm, aby-

śmy zobaczyli, że jesteśmy spętani i związani naszą słabością, tak jak płótnami 

było owinięte ciało Łazarza, i abyśmy zobaczyli, że sami nie jesteśmy w stanie 

postawić kroku. Dopiero w takim położeniu, kiedy pojawia się w nas to uczucie 

bezradności dziecka, które w pokorze ufa swojemu Opiekunowi i Przyjacielowi, 

On może zacząć działać bez przeszkód z naszej strony. W takich momentach 

Jezus jest najbliżej nas, lituje się nad nami, współczuje nam i wzrusza się głębo-

ko, widząc naszą biedę, a nawet płacze tak, jak przy grobie Łazarza. W takich 

momentach On nie poprzestaje na współczuciu i litości, ale zaczyna działać z 

pełną mocą, aby nas wskrzesić na nowo do życia. On bowiem jest tym Bogiem, o 

którym mówi dzisiaj pierwsze czytanie – Bogiem, który chce otwierać nasze 

groby i wydobywać nas z nich, aby przywrócić nam radość i sens życia. 

Pozwólmy dzisiaj Jezusowi, aby On nas wskrzesił, aby pomógł nam powstać z 

naszych grobów. Nie przeszkadzajmy Mu swoją pychą i naszym wymądrzaniem 

się, ale pokornie przedstawmy Mu nasze bolączki i cierpienia. Korzystajmy z 

Jego pomocy, którą On nam chce dać. Jeśli przyczyną naszego cierpienia jest 

grzech, to Jezus czeka na nas w konfesjonale w osobie kapłana. W tym sakra-

mencie możemy spotkać Jezusa, który chce nas wskrzesić i chce leczyć nasze 

rany. Uwierzmy, że On może to uczynić. On poprzez swoich kapłanów, w konfe-

sjonale, chce do nas dzisiaj zawołać donośnym głosem: Antoni, Łazarzu, Grze-

gorzu, Anno, Barbaro wyjdźcie na zewnątrz! tzn. wyjdźcie z grobów waszych 

grzechów, waszych cierpień, waszych zniewoleń, zostawcie swoje groby i za-

cznijcie wszystko od nowa. Przestańcie skupiać się na sobie, spójrzcie na Mnie, 

na Mój Krzyż, na innych ludzi, którzy także cierpią, którzy potrzebują waszej 

pomocy. 

Jezus dzisiaj mówi do ciebie: 

Weź swój krzyż i idź za Mną! Twoje cierpienie tak jak moje może stać się cierpie-

niem zbawiającym świat. Ofiaruj je razem ze Mną Bogu Ojcu podczas tej Mszy 

Świętej. Twoje cierpienie to tajemnica, którą poznasz w wieczności. Przyjmij 

Mnie teraz w Komunii Świętej, a Ja dam ci Mój pokój pośród życiowych trudności 

i pomogę ci przez nie przejść. Nie zabiorę twoich trudności od razu, chociaż 

mógłbym to uczynnić w cudowny sposób, bo chcę, abyś kochał mnie jako wolny 

człowiek, a nie nabyty poprzez cuda niewolnik. Życie twoje to pole bitwy, na 

którym przestrzegając moich przykazań, udowodnisz, że chcesz przebywać ze 

Mną w wieczności, i że Mnie kochasz. Zjednoczony ze Mną już tutaj na ziemi 

doznasz ulgi i pocieszenia. Bo Moja miłość przenika mury grobu twojego smutku, 

cierpienia i grzechu i wyzwala z nich, bo ona jest jak promień słońca, który ogrze-

wa. 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.  

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 

Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?   

________________________________________________________________________ 

W IELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE  

2-5 KWIETNIA 

Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Niedziela 02 kwietnia - Niedziela Palmowa 

9: 45AM - Msza Św. z nauką rozpoczynająca Rekolekcje 

12: 00PM - Msza Św.  rozpoczynająca Rekolekcje

Wielki Poniedziałek 03 kwietnia 

7:30PM - Msza Św. z nauką dla wszystkich 

Wielki Wtorek 04 kwietnia  

 7:30PM - Msza Św. z nauką dla wszystkich   

Wielka Środa 05 kwietnia  

 7:30PM - Msza Św. z nauką dla wszystkich   

2 - Niedziela Palmowa  - po Mszy św. o godz. 12: 00PM 

3 kwietnia - poniedziałek  - 6:30PM – 7:30PM oraz po Mszy św.  

4 kwietnia - wtorek   - 6:30PM – 7:30PM oraz po Mszy św.  

5 kwietnia - środa  - 6:30PM – 7:30PM oraz po Mszy św.    
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