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    ZZAPRAWDĘAPRAWDĘ, , ZAPRAWDĘZAPRAWDĘ, , POWIADAMPOWIADAM  

WAMWAM: J: JEŻELIEŻELI  ZIARNOZIARNO  PSZENICYPSZENICY    

WPADŁSZYWPADŁSZY  WW  ZIEMIĘZIEMIĘ  NIENIE  OBUMRZEOBUMRZE, , 

ZOSTANIEZOSTANIE  TYLKOTYLKO  SAMOSAMO, , ALEALE  JEŻELIJEŻELI    

OBUMRZEOBUMRZE, , PRZYNOSIPRZYNOSI  PLONPLON  OBFITYOBFITY. .   
J 12,24 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

DDRODZYRODZY  PPRZYJACIELERZYJACIELE!!  

Pewna kobieta wyszła za mąż za mężczyznę, którego nie  

kochała. Jej mąż był bardzo wymagającym człowiekiem. 

Każdego dnia musiała wstawać o 5 rano aby przygotować 

dla niego śniadanie, które musiała mu podać dokładnie o 6.  

Na każdym kroku jej mąż chciał aby mu usługiwała i nie  

mogła się spóźnić ze zrobieniem czegoś, bo byłaby wielka 

awantura z tego powodu. Jej życie stało się dla niej  

koszmarem. Ale po kilkunastu latach małżeństwa jej mąż 

zmarł. Po pewnym czasie wyszła za mąż za innego  

mężczyznę, którego bardzo kochała. Jednego dnia podczas 

robienia porządku w szufladach, znalazła stare papiery, na 

którym były wypisane ostre zasady i obowiązki ustalone dla 

niej przez pierwszego męża.  Z uwagą zaczęła je czytać:  

„Wstań o piątej, przygotuj śniadanie i podaj je dokładnie  

o 6....” Czytała i czytała. Nagle przestała i zamyśliła się przez 

chwilę. Uświadomiła sobie, że stale wypełnia podobne  

obowiązki jak przedtem, ale tym razem nie sprawiają jej one 

żadnych trudność, ponieważ teraz robi to z miłości do męża. 

Powyższa historia potwierdza prawdę, że o wiele łatwiej jest 

coś dla kogoś zrobić, jeśli robimy to z miłości. Jezus  

Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, bo nas kocha.  

W czasie Wielkiego Postu Bóg nas wzywa, abyśmy tą Bożą 

miłość zobaczyli jeszcze wyraźniej i abyśmy na nią  

odpowiedzieli kochając Boga i bliźniego. Kochać Jezusa, to 

znaczy także umierać  dla siebie. Przecież zmiana złych  

zwyczajów i skłonności, przezwyciężanie swojego egoizmu, 

zmiana grzesznego sposobu życia, na życie według Bożej  

woli i Jego miłości to umieranie dla siebie i rodzenie się dla 

Boga. Nie mamy siły zmieniać naszego życia na lepsze jeśli 

nie posiadamy głębokiej miłości Boga i drugiego człowieka. 

Starajmy się więc w Wielkim Poście ćwiczyć w miłości Boga 

i bliźniego poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Są to trzy  

sposoby dostępne dla każdego z nas. 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam także o setkach  

ziaren, które umierają każdego dnia na świecie dla  

Chrystusa. Są nimi współcześni męczennicy chrześcijańscy, 

mordowani każdego dnia, za to tylko, że wierzą i kochają 

Chrystus. Papież Franciszek wzywa nas do modlitwy w ich 

intencji i do pamiętania o ich ofierze, bo świat zdaje się 

przemilczać tą sprawę.  

 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Jana 12, 20Św. Jana 12, 20--3333  

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 

Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. 

Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego  

z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: 

«Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł  

i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 

poszli i powiedzieli Jezusowi. 

A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła  

godzina, aby został otoczony chwałą Syn  

Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, 

nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli  

obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha 

swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 

życia na tym świecie, zachowa je na życie 

wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie 

za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój 

sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam  

powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. 

Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę  

godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» 

Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem  

i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał  

i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł 

przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos 

ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze 

względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym 

światem. Teraz władca tego świata zostanie  

wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię 

wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał 

umrzeć. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

W poniedziałek 19-go marca zapraszamy na Mszę św.  

z nauką rekolekcyjną o 7 wieczorem. Po Mszy św.  

spowiedź rekolekcyjna. 

We wtorek 20-go marca  Msza św. z nauką rekolekcyjną i 

zakończenie rekolekcji. W ten dzień spowiedzi nie będzie. 

W środę 21-go marca diecezjalny dzień pojednania. W tym 

dniu spowiedź w naszym kościele odbywać się będzie nie-

ustannie od 9 rano do 8 wieczorem. Spowiedź będzie w 

kaplicy, a adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele. 

W piątek 23-go marca zapraszamy na drogę krzyżową  

w intencji małżeństw i rodzin. Nabożeństwo poprowadzi 

Wspólnota Domowego Kościoła. 

W przyszły weekend  Niedziela Palmowa. Spowiedzi  

świętej przed mszami w języku polskim nie będzie.  

Spowiedź odbędzie się po mszach świętych.  

Zapraszamy dzieci ubrane w stroje ludowe i harcerzy do 

udziału w procesji z palmami podczas Mszy św. o godzinie 

1 PM. 

Generalne sprzątanie kościoła przed świętami odbędzie 

się we wtorek za tydzień 27-go marca od 9-12. Osoby,  

które mogą pomóc w ten dzień proszone są o zapisanie się 

w biurze parafialnym. 

W biuletynie oraz na stronie internetowej jest rozkład 

mszy i nabożeństw na Wielki Tydzień jak również czas 

spowiedzi świątecznej. 

KKOLEKTAOLEKTA  11.III.201811.III.2018  

Tygodniowy Budżet $  23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka $   15,319 

-ofiary złożone online  $     2,281 

Razem   $  17,600 

Brakująca suma  $      5,900 

WWYMIANAYMIANA  SSYSTEMUYSTEMU  GGRZEWCZORZEWCZO  --

CCHŁODZĄCEGOHŁODZĄCEGO  W KW KOŚCIELEOŚCIELE 

Krótko przed zimą musieliśmy wymienić pokrycie dachu 

naszego kościoła, aby uniknąć zniszczenia jego wnętrza 

przez wodę cieknącą z  dachu. Dzięki Bożemu  

błogosławieństwu i szczodrości parafian oraz Rycerzy  

Kolumba udało nam się zebrać potrzebną sumę $180,000 

na ten cel. 

W tym okresie zimowym okazało się, że nasz system 

grzewczo-chłodzący jest w tak złym stanie, iż musimy go 

wymienić na wiosnę. Koszt tego projektu to $90,000-

$100,000. Planujemy zacząć pracę po 8 kwietnia tego  

roku. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o wsparcie 

finansowe tego projektu. W kwietniu w wysyłanych do 

Was zestawach kopert pojawią się koperty na ten cel  

z napisem Heating and Cooling Replacement Fund.  

Również będzie utworzona elektroniczna forma wsparcia 

tego projektu przez Give Central z tym  

samym napisem. Z góry dziękuję za ofiarność. Jest już 

pierwsza dobra wiadomość, jeden z parafian  

zdecydował się ofiarować jednego dolara za każdy ofiaro-

wany dolar na ten cel do $ 15,000.  Czyli w ten sposób 

mielibyśmy już 30,000. 

O. Piotr Sarnicki 

Proboszcz 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

JJEREMIASZAEREMIASZA  31, 3131, 31--3434  

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę  

z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. 

Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich  

przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić 

z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo 

że byłem ich władcą, mówi Pan. 

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem 

Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe 

prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. 

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc 

jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem 

od najmniejszego do największego poznają Mnie, 

mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki,  

a o grzechach ich nie będę już wspominał». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO    

HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW    5, 75, 7--99 

Bracia: 

Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych 

dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania  

do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został 

wysłuchany dzięki swej uległości. 

I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez 

to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się 

sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 

Go słuchają. 



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  

3/24/20183/24/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

3/25/20183/25/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Bartek Soja  

Kacper Soja 

Agnieszka Gorski 

Dawid Gorski 

Natalia Molczyk 

Gabriela Waz 

Kayetan Jarzabek 

Michal Korzec 

Michal Lupa 

Philip Jackowski 

Filip Stnko 

David Stanko 

LLEKTORZYEKTORZY  

Piotr Kotowski-

Castiglone 

Kasia Zeliszczak 

Marcin Wojtulewicz 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Zuzanna Waz 

Janina Adamczyk 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz Szyda 

 


