
 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 

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

April 04, 2021 

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 
                   7:00PM  - 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 



The Mass Intentions 

SATURDAY, 04.03.21                                           
  

8 :00PM -  O Boże błogosławieństwo I dla 

Stanisława Posłuszny z okazji urodzin 

EASTER SUNDAY, 04.04.21  

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

for Knights of Columbus Council #676 

9:45AM  -  W intencji Kościoła Świętego oraz o 

pokój na świecie   

12:00PM - O miłosierdzie Boże w rodzinie 

TUESDAY, 04.06.21  

8:00 AM  - ________________________  
  

WEDNESDAY, 04.07.21   

7:30 PM  - za zmarłych z wypominek  
 

THURSDAY, 04.08.21  

8:00AM   - ________________________  

 FRIDAY, 04.09.26                                  

7:30 PM - ________________________  

SATURDAY, 04.10.21                                           
  

10:00AM - ________________________  

5:00PM - ________________________  

D IVINE MERCY SUNDAY, 04.11.21  

8:00AM  - ________________________ 

9:45AM  -  O Boże błogosławieństwo w rodzinie 

Elizy i Michała   

12:00PM - O Boże błogosławieństwo i zdro-

wie dla Leokadii Watrak w 90 rocznicę urodzin 

3:00 - ________________________  

DAILY READINGS FOR THE WEEK OF MARCH 28 

Sunday: Mk 11:1-10 / Is 50:4-7/ Phil 2:6-11 

  Mk 14:1-15:47  

Monday: Is 42:1-7/Jn 12:1-11 

Tuesday: Is 49:1-6 / Jn 13:21-33, 36-38 

Wednesday: Is 50:4-9a / Mt 26:14-25 

Thursday: Ex 12:1-8, 11-14 / 1 Cor 11:23-26 

  Jn 13:1-15 

Friday: Is 52:13—53:12 / Heb 4:14-16; 5:7-9 

  Jn 18:1—19:42 

Saturday - Easter Vigil: Gn 1:1—2:2 / Gn 22:1-18  

  Ex 14:15—15:1 / 

  Ex 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18 / Is 55:1-11  

  Is 12:2-3, 4, 5-6 / Bar 3:9-15, 32—4:4 

  Ez 36:16-17a, 18-28 / Rom 6:3-11  

  Mk 16:1-7 

Easter Sunday: Acts 10:34a, 37-43 / Col 3:1-4 

  Jn 20:1-9  

Dear Parishioners 

Dear Friends in Christ 

Jesus Christ is Risen from the dead!!   

And so are we! 

"Are you not aware that when you were bap-

tized you were baptized into the death of Jesus 

Christ?" 

Our lives have meaning, and purpose and 

beauty because we are not satisfied with the 

shallow existence of materialism and self-

gratification.  

Jesus has called us out of this darkness and 

death and given every one of us the ability to 

make his presence real for others.  

If we just allow God to work through us, if we 

just strive to be that unique reflection of his 

love he created each of us to be, then we will 

come out of the tomb and live eternally. 

Alleluia, alleluia!  

Reality has been transformed.  

Those who have died to selfishness  

have received immortality. 

We live the Life of Christ! 

As the sun rises in the East to begin a new day, 

may this Easter, the celebration of the transfor-

mation of the world, bring us all a new commit-

ment to living the death and life of Jesus in our 

own lives.  

HAPPY AND BLESSED EASTER 

These times are frightening, Lord. Headlines daily 
deliver troubling news. If we dwell there, Father, we 
will lose all hope. Thank You for Your protection and 
the promises we have in Your word. Nothing can 
separate us from Your love and the victory achieved 
by Christ at the cross. He is our hope and ever-
present help in trouble. Thank You, Father. We have 
no need to fear.  
You will never leave nor forsake Your own! 

_____________________  
 

HE MUST RISE FROM THE DEAD 

INSPIRATION OF THE HOLY SPIRIT 

FROM THE SACRED HEART OF JESUS 

The resurrection from the dead was an incredible matter 

for everyone until my resurrection. To come back to life 

after death was something unattainable since everyone 

was destined to die, and no one knew what was next. 

I am the only one with the power of life, because I am the 

life, therefore I laid down my own life and by my own 

power was able to come back into life again. I am the 

resurrection and the life, whoever believes in me even if 

he dies will live again forever. 

Even my own apostles had difficulty understanding this 

revelation about the resurrection. I told them at the temple 

that if they destroyed this temple (I was referring to my 

body), I would raise it up in three days. I also told them 

after the transfiguration that I was destined to suffer and 

die, and that I would rise from the dead. I also told them 

that unless I went to the Father, they would not receive 

the Paraclete, the gift of the Holy Spirit which is my pres-

ence of light. 

Through my birth, life, death and resurrection I demon-

strated the kind of life that is found in me, a complete 

transformation of the mortal body of a man into the im-

mortal state of a Son of God. 

My sufferings and my death were very real, they were 

extremely painful beyond human understanding, I was a 

real man even though I was God. I died in my human 

nature to dignify humanity with my divinity, to empower 

men with the Holy Spirit, to embellish the soul with my 

wisdom and to give it wings to soar to heavenly heights 

where it will take permanent residence after death. 

For this reason I ask you my little soul to pay attention to 

my words and to live a life worthy of the call that I have 

made to you. It is the Lord who speaks: repent of your 

sins, die to the filth of the world and live a life of holiness, 

love everyone, practice charity, do not cling to your earth-

ly possessions, respect my commandments, overcome 

the world, the devil and the flesh and live to share my 

victory. 

Joseph of Jesus and Mary 

_____________________ 

SOLEMNITY  OF  D IVINE  MERCY  

Saturday, 04.03 Vigil Mass  5:00PM (English)  
 

Sunday, 04.04.04 

8:00AM (English)  *  9:45AM (Polish)  *  12:00PM ( Polish)  

3:00PM MASS AND HOLY HOUR OF DIVINE MERCY   

 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 April 04, 2021 

Sakramenty 

CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.  

I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. Termin I Komunii Świętej 1 maja 2021 

BIERZMOWANIE: Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 13 czerwca 2021 

Katecheza trwa 2 lata dla młodzieży od 14 roku życia.  

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Zgłoszenia parafian przyjmowane są 6 miesięcy przed plano-

waną datą 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. 



ALLELUJA! JEZUS ŻYJE! ALLELUJA 
DRODZY RODACY,  

DRODZY SIOSTRY I BRACIA W CHRYSTUSIE ZMARTWYCHWSTAŁYM! 

Niech radość  płynąca   

z  tajemnicy  naszego  Odkupienia  

przepełnia Wasze serca  

i  promieniu je  w Waszym życiu!  

W tym Dniu Wspaniałym w świątyni  i  przy  świątecznym sto le  

dzie lmy się  Bożym pokojem, miłośc ią,  świeżą wiarą i  nadzie ją ,  

a  łaski  Zmartwychwstałego   

niecha j  pomagają  nam wszystkim stawać s ię  coraz  

l epszymi ludźmi w naszych rodzinach  

oraz w mie j scach pracy  i  spotkań.  

Panująca pandemia  niech  obudzi  w nas dobro  

i  otworzy nasze  serca dla innych  

a  wiara i  ufność  w Bożą pomoc i  miłosierdzie   

pomogą przetrwać ten trudny czas.  

Wasz duszpasterz  

Ks.  Andrze j  Galant,  SChr  

_______________  

R ADOŚĆ  I  NADZIEJA  
 

Jesteś pierwszym,  

który wyrwał się z objęć śmierci. 

Twój pusty grób stał się bramą 

szeroko otwartą na życie po życiu. 

Od tamtego dnia do wszystkiego, 

co więdnie i przemija w życiu człowieka, 

dodajesz szczęście, uwielbienie, wieczność (ks. W. A. Niewęgłowski). 

 

Wielkanoc to Święto świąt chrześcijańskich, a zarazem naj-

większe wydarzenie w całej historii zbawienia. W ten jakże 

radosny dzień śpiewamy w Sekwencji: „Zmartwychwstał już 

Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Najpierw kobiety, później 

uczniowie, a na końcu i Piotr odkrywają radosną prawdę: 

„Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jeste-

śmy tego świadkami”. 

Tajemnica Zmartwychwstania budzi przede wszystkim wiel-

kie zdumienie, które jest początkiem wiary. To pierwsze i 

podstawowe doświadczenie stało się udziałem uczniów Je-

zusa „[owego] pierwszego dnia po szabacie, wczesnym 

rankiem”. Odczucie zdumienia, zdziwienia, zachwytu nad 

tajemnicą paschalną towarzyszy później wszystkim wy-

znawcom zmartwychwstałego Pana. „Pierwsze zdziwienie: 

kamień grobowy odwalony. Drugie zdziwienie jeszcze więk-

sze: grób pusty. A dopowiedzenie już nie słowem ludzkim, 

bo słowo ludzkie by tego nie potrafiło wypowiedzieć. Mówi 

istota nadludzka: nie ma Go tu, zmartwychwstał. Te niewia-

sty biegną do apostołów i apostołowie nie wierzą. Nie wie-

rzą! I wtedy ja – mówił św. Jan Paweł II – należący do na-

stępców apostołów, zrozumiałem moich wielkich poprzedni-

ków (...). Zmartwychwstanie i zdumienie”(Warszawa, 

8.06.1991). Pod wpływem świadectwa Papieża możemy 

przekonać się, że to właśnie zdumienie stoi u początków 

wiary w tajemnicę Zmartwychwstania. Kto bowiem nie po-

trafi się zdziwić, zdumieć i zachwycić porankiem 

„pierwszego dnia”, ten nigdy nie uwierzy w Zmartwychwsta-

łego! 

Wielkie zdumienie prowadzi do duchowego przebudzenia. 

Święta pozwalają nam wejść w inny świat, świat myśli i re-

fleksji, na co zazwyczaj nie mamy czasu. To prawda, że dla 

wielu z nas dni świąteczne to czas wolny od obowiązków 

zawodowych, dlatego tak cieszy odpoczynek, błogie leni-

stwo, bycie razem z bliskimi. Nie ma w tym nic złego, ten 

czas jest nam i po to dany. Niedobrze jeśli na tym poprze-

stajemy... 

Tak wielu świadków oddało życie za wiarę, i tak wielu czeka 

jeszcze na świadectwo nas, współczesnych chrześcijan. Na 

świadectwo o Jezusie, a nie o kolorowym zajączku czy wio-

sennych baziach, którymi próbuje zastąpić się baranka pas-

chalnego. Zmartwychwstanie dla mnie i dla ciebie, którzy 

kroczymy drogą chrześcijańskiego powołania, to głoszenie 

potęgi Boga, który za sprawą stwórczej mocy słowa i miło-

ści pokonuje władzę śmierci. 

Potęga Boga jest nadzieją i radością. Potrzeba więc, byśmy 

powierzyli Zmartwychwstałemu nasze lęki, problemy, nie-

pewności. I byśmy w poranek wielkanocny wybrali się do 

grobu – jak Piotr i Jan – by schylić się i zobaczyć, „ujrzeć i 

uwierzyć”. Chrystus, który jest fundamentem naszej wiary i 

gwarantem szczęścia wiecznego, zmartwychwstał! Dlatego 

radujmy się w Nim i weselmy, Alleluja! 

_______________  
  

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
7:30PM - Msza Św. (j. polski) 

_______________ 
  

Święto Miłosierdzia Bożego  

Pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. 

Pan Jezus powiedział do niej:  

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 

świętem Miłosierdzia   

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schro-

nieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla bied-

nych 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 zupełne-

go odpuszczenia win i kar.  W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Bo-

że, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

MSZE ŚWIĘTE  W NASZEJ  ŚWIĄTYNI  

8:00AM (j. angielski) 

9:45AM (j. polski)  

12:00PM(j. polski)  

3:00PM - Msza św. oraz Święta Godzina Miłosierdzia Bożego   
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