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DIECEZJA ROCKFORD 

APEL DIECEZJALNY  



OO DD   PROBOSZCZAPROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

BÓG JEST Z NAMIBÓG JEST Z NAMI  

Drodzy Przyjaciele! 

Każdego roku pod koniec kwietnia, Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę diecezjalną.  

Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: BÓG JEST Z NAMI, co po wzbudza nas do jeszcze  

głębszego przeżywania tej podstawowej prawdy, że Bóg jest obecny w naszym życiu zawsze. W każdej 

sekundzie naszego życia i w każdej sytuacji Boża miłość otacza nas swoją dobrocią i łaską.  Bóg jest  

z nami obecny na różne sposoby. W szczególny sposób jednak doświadczamy Go w Kościele i we 

wspólnotach ludu Bożego jakimi są nasza diecezja i poszczególne parafie. Aby to doświadczenie 

obecności Boga między nami było udziałem jak największej liczby osób, potrzebujemy również  

waszego finansowego wsparcia poprzez wasz aktywny udział w tegorocznej kolekcie diecezjalnej. 

Doroczna kolekta diecezjalna pozwala Diecezji Rockford prowadzić i rozwijać wiele dzieł  

miłosierdzia i ewangelizacji. W ten sposób każda parafia ma swój udział w tym wielkim  

i przepięknym posłaniu.  Dzięki funduszom zebranym w dorocznej kampanii finansowej pomagamy 

naszej parafii, diecezji i społeczeństwu. Wasza ofiara złożona na ten cel wspomoże wiele dzieł  

i programów prowadzonych przez diecezję. Oto niektóre z nich: Centrum Św. Elżbiety prowadzące 

kuchnie dla ubogich, pomoc starszym i niedołężnym, pomoc dzieciom z biednych rodzin. Diecezjalna 

Caritas zajmująca się adopcją, opieką nad  młodocianymi, imigrantami i ludźmi w nagłej potrzebie. 

Centrum kształcenia diakonów i ludzi świeckich oraz przygotowywanie ich do służby  

w parafiach. Programy edukacji religijnej w parafiach, ochrona nienarodzonych, powołania  

kapłańskie i zakonne, program pomocy rodzinom i małżeństwom, pomoc szkołom parafialnym itp.   

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez 

złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $132,000. Jest to nasza 

część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii  i w przebiegu 

ostatnich 15 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać  

ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie. Tych z was, którzy 

nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali 

ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel I przynieśli kopertę do kościoła w nadchodzące 

weekendy. Aktualnie w naszej parafii jest zarejestrowanych 3,400 rodzin, z których tylko 900  

regularnie wspiera nas finansowo. Opierając się na tych statystykach, jeśli każda rodzina zobowiąże 

się i wpłaci na diecezjalną kolektę 150 dolarów jednorazowo, lub w spłatach, wtedy wyzbieramy  

wyznaczoną nam sumę. Gdyby była jakaś nadwyżka, wtedy te pieniądze zostają w parafii i będziemy 

je mogli użyć na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie 

uda się nam zebrać od parafian , będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.  

Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, 

ani zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może  

ofiarować. Niech Czas Wielkanocny, który przeżywamy pomoże nam pogłębiać naszą wiarę oraz  

jedność z Parafią, Diecezją i całym Kościołem.  



Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Łukasza 24, 13wg Św. Łukasza 24, 13--3535  

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli  

w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej  

o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni  

z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak  

rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył 

się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, 

tak że Go nie poznali. 

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie  

z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden  

z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś 

chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który 

nie wie, co się tam w tych dniach stało». 

Zapytał ich: «Cóż takiego?» 

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem  

Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym  

w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak  

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć  

i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie 

miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już 

trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre  

z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 

znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 

widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 

niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak 

kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». 

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są 

wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli  

prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 

do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez  

wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich  

Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, 

jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: 

«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się 

już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy 

zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił bło-

gosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły 

się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.  

I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy 

rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» 

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. 

Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych,  

którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał  

i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich 

spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW  AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  

DDZZ  2, 14. 222, 14. 22BB--3232 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma 

i przemówił donośnym głosem: 

«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, 

przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych 

słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo 

Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami  

i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was,  

o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia 

i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami 

bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, 

zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona 

panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: 

„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej 

prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje 

serce i rozradował się mój język, także i moje ciało  

spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej  

w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. 

Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością 

przed obliczem Twoim”. 

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha 

Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje 

się u nas aż po dzień dzisiejszy.  

Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu  

uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie,  

widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie  

Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego 

nie ulegnie rozkładowi. 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy 

tego świadkami». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  ŚŚWW. . 

PPIOTRAIOTRA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  1 P 1, 171 P 1, 17--2121 

Bracia: 

Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby 

sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie 

czas swojego pobytu na obczyźnie. 

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach  

waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie 

czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną 

krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. 

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, 

dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu 

na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który 

wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara 

wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 



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  

05/06/201605/06/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

05/07/201705/07/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Dylan Szzczepanski 

Jocob Szczepanski 

Gabriel Waz 

Krzysztof Zieba 

Patrick Kostrzewa 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Elżbieta Bartosz 

Maria Serafin 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Ciochon 

Tadeusz Młynek 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Grazyna Rolkowska 

Tadeusz Leszewicz 

Janina Adamczyk 

Monika Hess 

Iwona Hess 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  MMAJAJ::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo  

pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa  

miłosiernego. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Anna Świderkówna mówi, że faryzeusze czekali na Mesjasza,  

który „zrobi porządek z Rzymianami”. 

Również uczniowie się zawiedli: "A myśmy się spodziewali, że 

właśnie On miał wyzwolić Izraela". 

„Czy można powiedzieć, że spotkanie z Chrystusem krzyżuje  

plany?” - pyta Mirosław R. Kaniecki. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 1-go maja zapraszamy na Mszę św. o 7  

wieczorem i nabożeństwo majowe. 

 W piątek 5-go maja przypada Pierwszy Piątek. Zapraszamy 

na Mszę św. o 7.30 PM. Spowiedź od 6.30 PM. 

 W sobotę 6-go maja, nabożeństwo Pierwszej Soboty po mszy 

św. o 6.30 PM. 

 W niedzielę za tydzień 7-go maja Msza św. z udziałem dzieci 

o 1 PM. Po Mszy św. zapraszamy na pączki.  

 Prosimy o zabranie kopert na diecezjalną kolektę  

i przyniesienie ich w najbliższych tygodniach ze swoim  

zobowiązaniem. 


