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      Wniebowstąpienie PańskieWniebowstąpienie Pańskie  

  „I „I RZEKŁRZEKŁ  DODO  NICHNICH: :   

IIDŹCIEDŹCIE  NANA  CAŁYCAŁY  ŚWIATŚWIAT  II  GŁOŚCIEGŁOŚCIE    

EEWANGELIĘWANGELIĘ  WSZELKIEMUWSZELKIEMU  STWORZENIUSTWORZENIU! ! 

KKTOTO  UWIERZYUWIERZY  II  PRZYJMIEPRZYJMIE  CHRZESTCHRZEST, ,   

BĘDZIEBĘDZIE  ZBAWIONYZBAWIONY…”…”  
Mk16:15-16a 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

 „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca” 

Drodzy Przyjaciele ! 

W opisie sądu ostatecznego Bóg stawia ludzi dobrych po 

prawej stronie, a ludzi złych po lewej stronie. Ci, którzy są 

po prawicy Boga, są w zasięgu Jego prawej ręki, a więc On 

potrafi ich zasłonić i obronić. Trzeba zrobić wszystko, aby 

zająć miejsce po prawej stronie Boga. 

Sami się nie obronimy. Potrzebujemy tej Boskiej ręki.  

Wiedzieli już o tym starożytni Grecy, o czym wspomina  

Homer. Gdy Odyseusz wracał spod Troi, musiał  

przepłynąć obok śpiewających syren. Syreny śpiewały tak 

cudownie, że statki starając się podpłynąć blisko nich, 

wpływały na mieliznę i rozbijały się. Odyseuszowi udało 

się uratować tylko dzięki interwencji boskiej. Otrzymał 

bowiem instrukcję, co zrobić. Marynarze mieli zatkać  

sobie uszy, a on, jeśli chciał posłuchać syren, to miał  

zostać przywiązany do masztu. I rzeczywiście cały okręt 

uratował się. Marynarze nie słyszeli pięknego śpiewu,  

a sam Odys, chociaż słyszał go i nakazywał im, aby go  

odwiązali i popłynęli w stronę syren, został przez nich zignorowany. 

Bóg pragnie mieć cię w niebie obok siebie, po swojej prawej stronie, abyś tam czuł się bezpiecznie.  

Tam umieścił swojego Syna i tam pragnie, abyś był i ty. Bóg wszystko czyni, aby ciebie bronić tu na ziemi, 

ale i mieć cię po swojej prawicy tam w niebie. Od każdego z nas zależy, na ile podejmiemy wysiłek, aby 

być blisko Boga i Jego prawej ręki. 

Podjąć wysiłek, aby podążać z Jezusem do ostatecznego celu naszego życia, jakim jest szczęście  

wieczne z Bogiem i ze świętymi - oto główna myśl dzisiejszej Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.  

Nasza ojczyzna jest w niebie i tam zmierzamy. Nieba nie znajdziemy na ziemi. Nawet jeśli jesteśmy  

zdrowi i mamy wystarczająco środków materialnych do dobrego życia i mieszkamy w pięknej części  

świata, to przecież nie jest niebem. Wokół nas choroby i cierpienie, bieda, głód, wojny, kataklizmy.  

Są to znaki że przemija postać tego świata i my przemijamy również. Gdzie więc zmierzamy? Jezus na 

wielu miejscach w Ewangelii mówi nam, że odchodzi do Ojca, aby przygotować nam miejsce. Na pytanie 

Tomasza: „Panie nie wiemy dokąd idziesz?” odpowiada : „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.” Znamy więc 

drogę do nieba, jest nią sam Jezus Chrystus. W dzisiejszej ewangelii słyszymy również wezwanie Jezusa 

do ewangelizacji: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony.” Nie możemy więc trzymać nieba tylko dla 

siebie. Mamy dzielić się Dobrą Nowiną z innymi i w ten sposób  pomagać ludziom być tam razem z nami. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Marka 16, 15Św. Marka 16, 15--2020  

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię  

wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym,  

którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą  

wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać 

będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie 

im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci  

odzyskają zdrowie». 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do  

nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli  

i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał  

z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej  

towarzyszyły. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  6.V.20186.V.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   17,141  

-ofiary złożone online  $     4,826  

Razem   $  21,967 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND

    $  68,612.91 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH    1, 11, 1--1111  

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim,  

co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do 

dnia, w którym dał polecenia apostołom, których  

sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został 

wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele  

dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 

dni i mówił o królestwie Bożym. 

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie od-

chodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 

«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił 

wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 

Świętym». 

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie 

przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: 

«Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na 

was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świad-

kami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 

krańce ziemi». 

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę  

i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze  

wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 

przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.  

I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpa-

trujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstę-

pującego do nieba». 

W poniedziałek 14-go maja Msza św. o 7 wieczorem  

i nabożeństwo majowe. 

W piątek 18-go maja uroczyste zakończenie Polskiej  

Szkoły. Msza z tej okazji o godzinie 6 PM. 

W sobotę 19-go maja po Mszy św. o 6.30 PM  

zapraszamy na czuwanie przed Uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego, które potrwa do 10 wieczorem. 

W niedzielę 20-go maja Msza św. dziękczynna za Dar 

Pierwszej Komunii Świętej. Zapraszamy dzieci  

pierwszokomunijne w strojach liturgicznych. Po Mszy  

poświęcenie pamiątek i dewocjonalii. 

Również w przyszłą niedzielę spotkanie ministrantów po 

Mszy św. o 1 PM. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN  4, 14, 1--1313 

Bracia: 

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępo-

wali w sposób godny powołania, do jakiego zostali-

ście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwo-

ścią, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie 

zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest po-

kój. 

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście we-

zwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest 

Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad 

wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary 

daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: 

«Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, 

rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż ozna-

cza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części 

ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił 

ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On 

też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, 

innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczy-

cielami, aby przysposobili świętych do wykonywania 

posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż doj-

dziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego 

poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do 

miary wielkości według Pełni Chrystusa. 



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  

5/19/20185/19/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

5/20/20185/20/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Maja Fajczyk 

Maya Rogalski 

Philip Pedicone 

Piotr Ptaszek 

Krzysztof Ptaszek 

Ania Furman 

Philip Furman 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Zuzanna Bajda 

LLEKTORZYEKTORZY  

Grzegorz Dobek 

Jarek Kawcki 

Kasia Zeliszczak 

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  

Tadeusz Leszewicz 

Monika Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Iwona Hess 


