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      3 Niedziela Wielkanocy3 Niedziela Wielkanocy  

Łk 24,45-46 

WWTEDYTEDY  OŚWIECIŁOŚWIECIŁ  ICHICH  UMYSŁYUMYSŁY, ,   

ABYABY  ROZUMIELIROZUMIELI  PPISMAISMA, , II  RZEKŁRZEKŁ  DODO  NICHNICH: : 

„T„TAKAK  JESTJEST  NAPISANENAPISANE: M: MESJASZESJASZ  BĘDZIEBĘDZIE  

CIERPIAŁCIERPIAŁ  II  TRZECIEGOTRZECIEGO  DNIADNIA    

ZMARTWYCHWSTANIEZMARTWYCHWSTANIE  …”…”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„W„WYY  JESTEŚCIEJESTEŚCIE  ŚWIADKAMIŚWIADKAMI  TEGOTEGO””  

Pod koniec Drugiej Wojny Światowej, bomba  

uderzyła w jeden z kościołów w Niemczech. Runęło sklepienie. 

W bocznym ołtarzu stała piękna marmurowa figura Serca  

Jezusowego. Pan Jezus miał wyciągnięte ręce z gestem  

zapraszającym: “ Przyjdźcie do mnie wszyscy”. W tę figurę  

uderzył odłamek muru ze sklepienia. Figura spadła i odłamały 

się ręce Chrystusa. Kiedy ludzie weszli do kościoła postawili ją 

na podłodze i widzieli Chrystusa bez rąk. Po skończonej wojnie 

odwiedzili ten kościół żołnierze alianccy. Jeden z nich , katolik, 

stał długo zamyślony przed tym Chrystusem bez rąk. Po chwili 

wyciągnął kawałek kartoniku z kieszeni i ołówkiem napisał na 

nim parę słów. Potem przywiązał kartonik do figurki.  

Przychodzili inni ludzie i z ciekawością czytali słowa napisane 

na kartoniku: „Nie mam już odtąd żadnych innych rąk, tylko 

wasze”. 

Słowa napisane przez żołnierza na kartoniku, nie różnią się 

bardzo od słów z dzisiejszej Ewangelii skierowanych przez  

Jezusa do Apostołów: “Wy jesteście świadkami tego”. Chrystus 

ukazując się apostołom po swoim zmartwychwstaniu umacnia 

ich wiarę. Pozwala się im dotknąć, aby uwierzyli. Tłumaczy im, 

że właśnie wypełniła się Boża wola do końca. Jezus  

przygotowuje swoich uczniów, aby byli dobrymi świadkami, 

tego co widzieli i słyszeli. 

Zaproszenie do dawania świadectwa o swojej wierze jest  

skierowane również do nas. Chrystus myśli właśnie o Tobie  

i o mnie mówiąc: „Wy jesteście świadkami tego”. Świadkami 

czego jesteśmy? Bożej miłości i dobroci dla nas. Świadkami 

Jego miłosierdzia i szczodrości. O tym, że Chrystus jest naszym 

Bogiem, że zmartwychwstał i żyje w naszych sercach,  

powinniśmy przede wszystkim świadczyć przykładem naszego życia. Chrystus wstąpił do Nieba i nie może już tak 

jak dawniej przemierzać ziemi palestyńskiej, nie może nauczać, uzdrawiać, okazywać miłości i współczucia  

ludziom, którzy tego potrzebują. Ale możemy i powinniśmy czynić to my, Jego wyznawcy, Jego świadkowie.  

Dlatego każdy z nas powinien się starać być przedłużeniem Jezusa żyjącego współcześnie w naszych czasach  

i warunkach. 

Kiedy pracowałem w Bratysławie na Słowacji, zgłosił się do mnie lekarz, który był kiedyś niewierzący i poprosił, 

abym go przygotował na Chrzest. Kiedy go zapytałem jak odnalazł Boga, opowiedział mi o pacjentce śmiertelnie 

chorej na raka, którą się opiekował. Mimo świadomości, że umiera, kobieta ta była zawsze pogodna, spokojna  

i uśmiechnięta. Zapytał jej, co jest przyczyną takiej postawy. Wtedy ona wskazała na krzyż wiszący na ścianie  

i powiedziała: „Chrystus, który umarł za mnie na krzyżu, pomaga mi pogodzić się z losem i znosić moje cierpienia.” 

Pełna wiary odpowiedź kobiety sprawiła, że ten niewierzący lekarz zaczął głęboko się nad tym zastanawiać  

i odnalazł swoją drogę do Boga. 

Dziś wypada, abyśmy sobie zadali pytanie, czy jesteśmy świadkami Chrystusa? Czy nasza postawa pomaga innym 

zbliżać się do Boga? Czy nasze świadectwo chrześcijańskie jest czytelne? Niech naszym dziękczynieniem za Bożą 

miłość będzie aktywne świadectwo w każdym dniu naszego życia. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Łukasza 24, 35Św. Łukasza 24, 35--4848  

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze,  

i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich 

i rzekł do nich: „Pokój wam”. 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą  

ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście 

zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się  

w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: 

to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: 

duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 

mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce  

i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli  

i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś 

do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej  

ryby. Wziął i jadł wobec nich. 

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, 

które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 

Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 

w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. 

Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli Pisma. 

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie 

cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię 

Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 

grzechów wszystkim narodom, począwszy od  

Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  KKWIECIEŃWIECIEŃ::  
IINTENCJANTENCJA  OOGÓLNAGÓLNA  

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania  

w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę  

wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

MM YŚLIYŚLI   DDNIANIA 

Zachowajcie ciała czyste, żeby zmartwychwstały  

w chwale! Naśladujcie we wszystkim przykład  

świętych, abyście w dzień ostateczny nie zostali od 

nich oddzieleni i odrzuceni ze złymi! 

Jezu, poprzez swoje Wcielenie stałeś się naszym bra-

tem. Bądź przy mnie, zwłaszcza w chwilach zwątpie-

nia i gdy czuję się osamotniony. Pozwól mi dotykać 

Twoich zmartwychwstałych dłoni i nóg. 

KKOLEKTAOLEKTA  08.IV.201808.IV.2018  

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka $   14,870  

-ofiary złożone online  $     3,367    

Razem   $   18,237 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND 

    $  10,135.00 

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 błogosła-

wieństwu 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  

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

sposób mielibyśmy już 30,000. 

O. Piotr Sarnicki 

Proboszcz 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  3,133,13--15.1715.17--1919  

Piotr powiedział do ludu: 

„Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, 

wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście 

Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił 

Go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwe-

go, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.  

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go  

z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświado-

mości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten 

sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta  

wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie  

cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy 

wasze zostały zgładzone”. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LISTULISTU  

ŚWŚW. J. JANAANA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  2,12,1--55  

Najmilsi: 

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie  

grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy  

Rzecznika wobec Ojca — Jezusa Chrystusa  

sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną 

za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za 

grzechy całego świata.  

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowu-

jemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie 

zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma 

w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym 

naprawdę miłość Boża jest doskonała. 



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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

 

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

4/21/20184/21/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

4/22/20184/22/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamil Pocica 

Maja Fajczyk 

Maya Rogalski 

Philip Pedicone 

Piotr Ptaszek 

Krzysztof Ptaszek 

Ada Saletnik 

LLEKTORZYEKTORZY  

Piotr Kotowski-

Castiglione 

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 

 W poniedziałek 16-go kwietnia Mszy św. O 7 wieczorem  

i nabożeństwa nie będzie ze względu na nasze spotkanie  

franciszkańskie w Rockford. 

 W przyszłą niedzielę 22-go kwietnia po Mszy św. o 1 PM  

zapraszamy na żurek wielkanocny do budynku starej szkoły. Bilety 

do nabycia po Mszy św. Osoby chętne do upieczenia ciasta na  

słodki stół prosimy o zapisanie się przy stole z biletami. 

 Przypominamy że rozpoczęliśmy prace nad wymianą systemu 

grzewczo-chłodzącego w naszym kościele. Koszt wymiany to  

$ 100,000. Prosimy o składanie ofiar na ten cel w osobnych  

kopertach, które otrzymaliście w komplecie kopert parafialnych 

albo w normalnych kopertach z napisem wymiana ogrzewania. 


