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«W«WIERZĘIERZĘ, P, PANIEANIE!» !» II  ODDAŁODDAŁ  MMUU  POKŁONPOKŁON..  
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OODD   PROBOSZCZAPROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„Uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego:  

««Idź, obmyj się w sadzawce Siloe»».” 

Drodzy Przyjaciele! 

W narodzie żydowskim istniało przekonanie, że ślina jest 

skutecznym lekarstwem na chore oczy. Jezus jednak  

w tym przypadku posługuje się błotem. Miesza ślinę  

z prochem ziemi. Święty Jan Chryzostom uważa, że  

Jezus użył błota, które mogło jeszcze bardziej zaszkodzić 

oczom niż pomóc, aby nikt nie był w stanie przypisać 

mocy uzdrowienia ślepego człowieka innej osobie, tylko 

mocy Bożej. 

Potem niewidomy człowiek musi iść przez miasto do  

sadzawki Siloe, aby się umyć. W ten  sposób jest  

nastawiony na śmiech i drwiny innych ludzi, ponieważ 

idzie z obłoconą twarzą. Ślepiec przełamuje wstyd i jest 

posłuszny Jezusowi. Dzięki temu zostaje uzdrowiony. 

Czas Wielkiego Postu , to czas posłuszeństwa Bogu we 

wszystkim, nawet za cenę wystawienia siebie na kpiny  

i negatywne opinie innych ludzi. 

Wiele złych decyzji w życiu człowieka jest  

podyktowanych poczuciem wstydu. Boimy się , co  

powiedzą inni? Co o mnie pomyślą? Zazwyczaj  

doskonale wiemy, co jest dobre , co należy czynić, ale 

fałszywy wstyd nas paraliżuje i skłania do podjęcia złych 

decyzji, których skutki ciążą na nas przez wiele lat. 

W książce : “ W odcieniach błękitu” Karen Kingsbury 

opowiada o przyjaźni i narzeczeństwie dwojga młodych 

ludzi: Emmy i Brada. Podjęli oni decyzję o życiu  

w czystości aż do małżeństwa. Kochali się bardzo , nie 

wyobrażali sobie życia bez siebie. Razem spędzali dużo 

czasu. Byli szczęśliwi, radośni i pełni pokoju. Tak było aż 

do momentu, w którym złamali swoje postanowienie  

o życiu w czystości. Wtedy przyszedł na nich ogromny 

smutek. Emma spodziewała się dziecka. Brad nie  

sprostał tej sytuacji. Wstydzili się i bali się wyznać  

prawdy przed swoimi rodzicami i przyjaciółmi.  

Zdecydowali się na aborcję. Moment śmierci ich  

dziecka , był ostatnim momentem, kiedy byli razem ze 

sobą. Zerwali kontakty i uciekli od siebie. Przez następne 

lata nie byli jednak w stanie poukładać sobie życia. Emma i Brad będą żałować, że nie przyjęli dziecka oraz,  

że lęk i wstyd doprowadził ich do najgorszego wyboru w ich życiu. Dopiero po latach dojdzie do pojednania  

z Bogiem i między tymi młodymi ludźmi. 

Starajmy się wykorzystać pozostałe tygodnie Wielkiego postu na przyjęcie Bożej prawdy i posłuszeństwo Bożym 

przykazaniom. Obmyjmy nasz duchowy wzrok w sadzawce Sakramentu Pojednania. Pomogą nam w tym Nasze  

Rekolekcje Wielkopostne, które zaczęliśmy . Znajdźmy na nie czas i przyjdźmy posłuchać Słowa Bożego oraz 

otwórzmy się na Łaskę Bożą.  

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII  WGWG  ŚŚWW. J. JANAANA    

J 9, 1. 6J 9, 1. 6--9. 139. 13--17. 3417. 34--3838  

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka,  

niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił 

błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 

do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się 

tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, 

widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako  

żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi  

i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni 

przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny».  

On zaś mówił: «To ja jestem». 

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze 

niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym 

Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat.  

I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 

Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy,  

obmyłem się i widzę». 

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek 

ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni 

powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 

czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam.  

Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty,  

co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?»  

Odpowiedział: «To prorok». 

Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się  

w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. 

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, 

rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» 

On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego 

uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten,  

którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś  

odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Dzisiaj chyba nikt nie wpadłby na taki pomysł, by 

zarzucać komuś, że w dniu świątecznym pomaga 

choremu. 

Także nie wszyscy faryzeusze byli przekonani co 

do grzechu Jezusa: „powstało wśród nich  

rozdwojenie”. 

„Uwaga , którą poświęcisz bliźniemu, jest  

cenniejsza od twojej modlitwy” - uważał Roman 

Brandstaetter. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEJIERWSZEJ  KKSIĘGISIĘGI    

SSAMUELAAMUELA  1 S1 SMM  16, 116, 1BB. 6. 6--7. 107. 10--1313BB  

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź:  

Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego  

synami upatrzyłem sobie króla». 

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział:  

«Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec».  

Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego  

wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak 

bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi 

to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce».  

I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, 

lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». 

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy  

młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, 

lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: 

«Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy 

uczty, dopóki on nie przyjdzie». 

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał  

piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań  

i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą  

i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch 

Pański opanował Dawida. 

  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN  EEFF  5, 85, 8--1414 

Bracia: 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście  

światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. 

Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość  

i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.  

I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach  

ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych.  

O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd 

nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są  

piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, 

co staje się jawne, jest światłem. 

Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań  

z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus». 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 27-go  i we wtorek 28-go  

marca zapraszamy na Msze Święte te z nauką 

rekolekcyjną o 7 wieczorem. We wtorek  

zostanie zebrana druga kolekta na nasze misje 

w Ugandzie. 

 W piątek 31-go marca zapraszamy na Drogę 

Krzyżową o 7 PM w języku angielskim i o 8 

PM w języku polskim. 

 Spowiedź wielkanocna w języku polskim  

odbędzie się w weekend Niedzieli Palmowej 

po Mszach Świętych w sobotę 8-go kwietnia  

o 7.30 PM oraz w niedzielę 9-go kwietnia  

o 2PM. Nie będzie wtedy spowiedzi przed 

mszami. 

 Zapraszamy osoby dorosłe chętne do  

asystowania w liturgii Wielkiego Tygodnia 

proszone są o zapis w biurze parafialnym. 

Spotkanie organizacyjne dla tych osób  

odbędzie się w sobotę 1-go kwietnia po Mszy 

św. o 6.30 PM. 

 We wtorek 11-go kwietnia będzie sprzątanie 

kościoła od 9 do 12. Prosimy osoby chętne do 

pomocy o zapisanie się w biurze parafialnym. 

 Zapraszamy dzieci ubrane w stroje ludowe  

do wzięcia udziału w procesji palmowej  

w niedzielę palmową 9-go kwietnia o 1 PM. 

 Z tyłu kościoła znajduje się skrzynka do której 

prosimy składać ofiary na zakup kwiatów do 

Bożego Grobu. 



Website     www.saintmargaretmary.org 

                   PO POLSKU 
 

Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański  847-658-7699 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Rozkład Mszy Św. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           7:30 pm 

Rozkład Mszy Św. Angielskich 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                             9:00 am 

                                          11:00 am 

               4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                             8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowiedź Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

04/01/201604/01/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

04/02/201704/02/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica 

Natalia Pocica 

Patryk Pocica 

Dylan Szczepanski 

Jacob Szczepanski 

Gabriel Waz 

Krzysztof Zieba 

Patrick Kostrzewa 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Marcin Wojtulewicz 

Elżbieta Bartosz 

Waldemar Stec 

Andrzej Talaska 

Kasia Zaliszczak 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Iwona Hess  

Monika Hess 


