
 

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 

Palm Sunday of The Passion of the Lord

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej  

April 05, 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 04.04.20 
10:00AM - ************************** 

5:00PM - ************************** 
Palm Sunday, 04.05.20    
8:00AM - ************************** 

 

9:45AM - **************************   

12:00PM - ************************** 

Tuesday, 04.07.20 
8:00 AM  - ************************** 
Wednesday, 04.08.20 
7:30 PM - ************************** 
Holy Thursday, 04.09.20   

7:30 PM - ************************** 
Good Friday, 04.10.20  
PASSION OF THE LORD 
Saturday 04.11.20   

8:00PM - ************************** 
Sunday, 04.12.20    
8:00AM - ************************** 

 

9:45AM - **************************   

12:00PM - ************************** 

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

Daily Readings  
for the week of April 5 2020  

Palm Sunday:  Mt 21:1-11 

Is 50:4-7 / Phil 2:6-11 

Mt 26:14 - 27:66  
 

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 
 

Holy Thursday:  

Mass of the Lord’s Supper: 

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

Jn 13:1-15 
 

Good Friday: 

Calibration of the Passion of the Lord 

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—15:1Is 12:2-3, 4, 5-6  

Bar 3:9-15, 32 - 4:4 

Ez 36:16-17a, 18-28 

Rom 6:3-11 

Mt 28:1-10 
 

Next Sunday: Acts 10:34a, 37-43 

Col 3:1-4 /Jn 20:1-9 or Mt 28:1-10 

BLESSED IS HE WHO COMES  
IN THE NAME OF THE LORD   

Inspiration of the Holy Spirit 

From the Sacred Heart of Jesus  
 

The moment had come to make my 
final entry into Jerusalem, a city where I had per-
formed so many miracles, where many humble 
people had listened to my word and had convert-
ed, a place where there was also a lot of jealously 
for my teachings, where my enemies were pre-
paring to kill me.  
 This would be my final entry into that place 
where I was destined to die for the salvation of all 
humanity. Large crowds prepared for my entry, some 
adorned the way by covering the road with their 
cloaks, while others cut branches from the trees and 
spread them on the road to give me a worthy welcome 
as the great prophet who came in the name of the 
Lord.  
 They were shouting at the top of their voices, 
"Hosanna to the Son of David! Blessed is the one 
who comes in the name of the Lord! Hosanna in 
the highest heaven!" They were genuine in their 
praising, they appreciated the gift of God sending 
his Son to the world to be their redeemer, alt-
hough many in the crowd were simply overcome 
by hysteria and being of a weak mind would be 
the ones who later on would follow the voice of 
their religious leaders and would turn against me 
demanding my crucifixion.  
 I was the King of Kings but they did not know 
it, I was humbly riding a donkey, but my dignity 
was always high as the Son of God, they were 
acclaiming rightly the presence of their King.  
 It was very sad to observe the weakness of 
the human mind at work. At this time they were 
there with me, rejoicing and praising God, but 
soon they would betray me and hand me over to 
the hands of my executioners.  
 As I received the appreciation of the faithful 
of that day, I had in my mind the appreciation of 
all generations, the praise of the humble and of 
all the genuine souls who come to me with sin-
cerity.  
 I despise hypocrisy because I can see very 
clearly a heart tainted by pride, but I also feel 
very pleased with those who accept me as the 
Son of God and their Redeemer.  I am prepared 
to forgive the weaknesses of all human beings, 
when they come to me with humility and contri-
tion.  
 

Author: Joseph of Jesus and Mary  
    

  Human beings are united in their suffering. 
When we find ourselves in a painful moment, our 
first reaction is “why me?” as if we are the only per-
son on earth who ever encountered this challenge. 
Going through life with a “why me” attitude only 
finds us wallowing in the mire of self-pity and never 
seizing opportunities or graces. We walk in solidarity 
with every human being in the experience of suffer-
ing. Believing that the goal of life is the elimination or 
avoidance of suffering is simply an illusion that 
keeps us entrenched in a collective myth. This myth 
distorts us and limits us. 
 There are living witnesses among us showing 
how courage and determination can overcome any 
degree of hardship, pain, loss, or tragedy. Folks 
finding the normalcy of their lives suddenly torn 
asunder are faced with options: opportunity or des-
pair, stay or leave. Jesus stands before us as the 
prime example of endurance and perseverance. He 
is the One who showed humility through both the 
triumphs of life (by learning to be humble) and the 
tragedies and injustices (by learning how to be obe-
dient). To secular ears, this may be perceived as 
nonsense. But to those with the eyes of faith, they 
are pearls of great price. 
 True humility tempers the temptation we have to 
become complacent and prevents an excessive rel-
ishing of life’s successes and affirmations. Learning 
obedience keeps us faithful to our relationship with 
God so that we can find the courage to endure any 
depth of hardship, disappointment, betrayal, or ago-
ny. While we may want our cup of suffering to be 
taken away, it simply cannot be. Somehow and 
somewhere in the seemingly opposing experiences 
life can deal us, God is present with His reassuring, 
compassionate, empowering, and persevering love. 
To be true to who we are and who God is, we must 
take up the cross of suffering, even when it’s the 
hardest and most apparently senseless thing to do. 
 Only our soul can understand these things, but 
our minds cannot, so they continue to run to secular 
ideas and solutions to pain and hardship. It goes 
without saying that we need to do all we can to elim-
inate as much senseless, unjust suffering as possi-
ble. Hunger, violence, abuse, exploitation, rejection, 
prejudice, homelessness, disrespect for life, and a 
whole host of other sins all result in suffering that is 
within our control. Then, when we face the uncon-
trollable kind of suffering or find ourselves the victim 
of injustice, what do we do? 

 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. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdamselofthefaith.wordpress.com%2F2015%2F06%2F12%2Ffeast-of-the-sacred-heart-of-jesus%2F&psig=AOvVaw3tgkevIAzJ4-jEUePYLJSU&ust=1582083342303000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjV1fKV2ucCFQAAAAAdAAA


WIELKI TYDZIEŃ W RODZINIE 
Drodzy Parafianie, choć tegoroczny Wielki Tydzień przeżywamy w 
wyjątkowych okolicznościach, pragnę te Wielkie Święte Dni przeżyć 
razem z Wami zgłębiając tajemnicę przyjaźni człowieka z Bogiem. 
Przyjaźń jest doświadczeniem, za którym tak bardzo tęsknimy. Przy-
jaźń jest nam dana i zadana. Przyjaźń jest rodzajem miłości. Greckie 
słowo philia wskazuje nam na miłość przyjaźni. Ter-
min przyjaciel pojawia się bardzo rzadko w Nowym Testamencie. Je-
dynie św. Jan Ewangelista używa terminu „przyjaciel” na określenie 
relacji do Chrystusa. 
 

Niedziela Palmowa Chrystus witany jak Przyjaciel 
Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy wiązał się z serdecznym 
przyjęciem ze strony mieszkańców świętego Miasta – czytamy: zrywali 
gałązki palmowe i wybiegli Mu na spotkanie, wołając: „Hosanna! 
Chwała Temu, który przychodzi w imię Pana. Tak wita się najlepszych 
przyjaciół.  
Za chwilę ten sam tłum, który teraz woła: Hosa-
na!  wykrzyczy: Ukrzyżuj Go! Szybko ujawnią się grupy nieprzyjaciół 
Jezusa, np. ci, którzy oskarżają Go o nieuszanowanie szabatu; ci, 
którzy potępiają Go, bo nie mieści się w faryzejskich schematach; 
dalej ci, którzy oskarżają Go o opętanie i chcą ukamienować, a nawet 
ukrzyżować. Najbardziej gorzko brzmią dziś słowa: Wtedy wszyscy 
opuścili Jezusa i uciekli.  
 

Przyjaźń poddawana jest próbie, jak złoto w tyglu. Przysłowie mówi, 
że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, czyli w momentach 
próby, cierpienia, odrzucenia. Według mateuszowego opisu pasji Je-
zusa niewielu zostało aż do końca: „Setnik zaś i jego ludzie, którzy 
odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, 
zlękli się bardzo i mówili: „Prawdziwie, ten był Synem Bożym.” Było 
tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one 
za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. (Mt 27,55). Był więc poganin, 
były niewiasty, a gdzie uczniowie? To przecież oni doświadczyli przy-
jaźni Chrystusa, który wyznał: ”Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż da-
łem wam poznać wszystko…(J 15,15) 
 

W tym trudnym czasie niezależnej od nas i bolesnej izolacji od kościo-
ła, niemożliwości przystąpienia do sakramentu pojednania czy przyję-
cia Chrystusa w Sakramentu Eucharystii, wszyscy postawmy sobie 
pytanie: Co jesteśmy w stanie Jezusowi ofiarować? Dar modlitwy, 
czasu ofiarowanego osobom starszym, czy dar pojednania w małżeń-
stwie i rodzinie? 
 

Święte dni Paschalne 
Wielki Czwartek 

Wielki Czwartek jest dniem pamiątki ustanowienia przez Chrystusa 
Ostatniej Wieczerzy - a tym samym sakramentów Kapłaństwa i Eucha-
rystii. Ten dzień całą rodziną staramy się przeżywać w atmosferze 
wdzięczności Panu Bogu za dar Jego nieskończonej miłości objawio-
nej w sakramentach Eucharystii oraz kapłaństwa. Ustanawiając sakra-
ment kapłaństwa Chrystus sprawił, że Jego bezkrwawa ofiara śmierci i 
zmartwychwstania trwać będzie aż do skończenia świata.  
 

Wieczerzą Wielkiego Czwartku rozpoczynamy Trzy Święte Dni Pas-
chalne. Dlatego warto w rodzinie zadbać o to, by wszystkie prace po-
rządkowe i całe kulinarne przygotowanie do świąt zakończyć przed 
wielkoczwartkową wieczerzą. 
 

Wieczerzę rozpocznijmy przy zapalonej świecy symbolizującej obec-
ność Chrystusa i odczytaniem Słowa Bożego: 1 Kor 11,23-26 oraz J 
13,1-15. Następnie zachęćmy wszystkich członków rodziny do wspól-
nej modlitwy poprzedzonej wzajemnym przebaczeniem win i zranień. 
Poprośmy wszystkich uczestników wieczerzy do wypowiedzenia oso-
bistych modlitw, które zakończy wspólna modlitwą Dzieci Bożych - 
Ojcze nasz - oraz przekazanie sobie Znaku Pokoju. Po modlitwie za-
siadamy do uroczystej wieczerzy.  
 

Po posiłku zachęcam, by rodzice powiedziały dzieciom o tym, że Bóg 
kocha każdego z nas. Jezus zupełnie zaskakuje nas swoją miłością. 
On wie, że tego wieczoru zostanie zdradzony, i że opuszczą Go nawet 
najbliżsi Jego uczniowie. Właśnie dlatego ustanawia sakrament Eu-
charystii, w którym zostaje z ludźmi pod postaciami chleba i wina aż 
do skończenia świata.   

 

Wielki Piątek 
To najsmutniejszy dzień w ciągu roku. Dla nas chrześcijan to dzień 
żałoby i postu, ponieważ tego dnia umarł nasz Pan Jezus Chrystus. W 
kościołach celebrowana jest liturgia Męki Pańskiej. Od pierwszych 

wieków chrześcijaństwa Kościół nie sprawował nigdy w tym dniu Eu-
charystii. Podobnie jest dziś. Wielki Piątek jest dniem miłosierdzia, 
przebaczenia i obietnicą szczerej odnowy życia chrześcijańskiego. 
 

W chrześcijańskiej rodzinie Wielki Piątek jest dniem żalu i żałoby, 
dniem przepraszania Boga za to, że czasem odpowiadamy złem i 
grzechem na Jego miłość. To dzień, w którym rodzina powinna wziąć 
udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Warto dołożyć starań, aby ten 
dzień był przeżyty w ciszy, bez muzyki, z zachowaniem ścisłego po-
stu.  
 

Wielki Piątek jest również okazją do wspólnej refleksji w rodzinie nad 
tym, co w ostatnim czasie było złe, czym małżonkowie ranili się wza-
jemnie. Jest dobrą okazją do przebaczenia sobie i zadumy nad dal-
szym życiem małżeńskim i rodzinnym.  
 

W tym dniu rodzice powinni wyjaśniać dzieciom, że Bóg kocha nas 
ofiarnie, bo aż do śmierci na krzyżu, czyli do oddania za nas życia 
swojego życia. Im bardziej ktoś kocha, tym więcej potrafi dla nas wy-
cierpieć po to, byśmy byli pewni, że jesteśmy na zawsze kochani. 
Warto tłumaczyć dzieciom, że Syn Boży pozwolił się ukrzyżować, by-
śmy mieli życie wieczne - wziął na Siebie nasze grzechy, bo nas bar-
dzo kochał. To właśnie dlatego Jezus zostawił nam w testamencie 
najważniejsze polecenie: kochajcie się wzajemnie, tak jak Ja was 
pierwszy pokochałem (por. J 15,12). W tym dniu całymi rodzinami 
czcimy Krzyż jako znak naszego zbawienia. 
 

W rodzinie zgromadzimy się na wspólnym przeżywaniu Liturgii Męki 
Pańskiej za pośrednictwem telewizyjnych lub internetowych transmisji. 
 

O godz. 3:00PM zgromadzimy się całą rodziną na wspólnej modlitwie 
rozpoczynającej Wielką Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Począwszy 
od Wielkiego Piątku przez 9 dni (jeśli to możliwe to o 3:00PM, a jeśli 
nie to o godzinie możliwej dla wszystkich domowników) gromadzimy 
się na modlitwie Wielkiej Nowenny do Miłosierdzia Bożego. 
 

W Wielki Piątek możemy również rozważyć stacje Drogi Krzyżowej lub 
wspólnie odśpiewać lub wysłuchać „Gorzkie Żale”. 
 

WIELKA SOBOTA 
Dzień ten jest szczególną okazją do tego, aby w rodzinie porozmawiać 
o tajemnicy i ciszy grobu Pańskiego oraz nadziei zmartwychwstania 
dla każdego człowieka.  
 

Rodzice powinni tłumaczyć dzieciom, że Syn Boży z miłości do 
wszystkich ludzi pozwolił się przybić do krzyża i złożyć do grobu, ale 
nie pozwolił zatrzymać się tam na zawsze. Jezus zmartwychwstał, bo 
jest miłością, a miłość jest wszechmocna, czyli mocniejsza od grze-
chu, zła i śmierci. Zmartwychwstały Jezus powraca do nas nie po to, 
żeby się pochwalić, czy żeby się zemścić na swoich krzywdzicielach, 
lecz po to, żeby potwierdzić Swoją miłość. W tym dniu rodzice wraz z 
dziećmi przygotowują pokarm (chleb, jajka, które są symbolem nowe-
go życia, mięso i wędliny oraz baranek), który będzie pobłogosławiony 
przed wielkanocnym śniadaniem. 
 

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
W Niedzielę Wielkanocną po przeżyciu transmitowanej Mszy Świętej 
Zmartwychwstania Pańskiego rodzina gromadzi się na uroczystym 
śniadaniu przy odświętnym stole, przybranym gałązkami, baziami 
wierzbowymi, zieloną pszenicą, rzeżuchą albo bukszpanem, które 
symbolizują nowe życie otrzymane na chrzcie świętym. Do ubierania 
wielkanocnego stołu warto zaangażować także dzieci, aby miały prze-
świadczenie o wyjątkowości Wielkanocnego Poranka. Na początku 
świątecznego zgromadzenia przy stole po odczytaniu Ewangelii (Mt, 
28,1-10)ojciec rodziny lub inna osoba prowadzi specjalną modlitwę 
wraz z błogosławieniem pokarmów wielkanocnych. Następnie wszyscy 
domownicy składają sobie życzenia dzieląc święconym jajkiem. 
 

Rodzinne spożywanie wielkanocnego śniadania jest okazją do rozmo-
wy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa oraz tradycjach i zwyczajach 
wielkanocnych, które w sposób szczególny kultywowane są w rodzi-
nach. Wspólne nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku pozwalają 
trwać we wspólnocie i uczyć się wzajemnej odpowiedzialności i troski 
o drugiego człowieka. Bycie ze sobą i dla siebie, przy odświętnie na-
krytym i przystrojonym stole pozwala dorosłym budować wzajemne 
relacje, a dla dzieci jest prawdziwą szkołą chrześcijańskiego życia.  
 

Rodzice mogą upewnić również dzieci, że gdy człowiek jest zaprzyjaź-
niony z Panem Jezusem, gdy Go kocha i we wszystkim słucha, to 
nigdy nie umrze w nim radość, ale każdego dnia będzie stawał się 
coraz bardziej podobny do Boga, czyli szczęśliwy i święty.  
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