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 “Rzekł do niej Jezus:  

«I Ja ciebie nie potępiam.  

- Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».” 

Jn 8:11b 

 



Drodzy Przyjaciele! 

Niedziela Palmowa, którą dzisiaj przeżywamy jest również 

niedzielą paradoksu. Z jednej strony przeżywamy wielką  

radość. Oto Jezus uroczyście i radośnie wjeżdża do Jerozolimy 

i jest witany z entuzjazmem przez tłumy ludzi. Uznają w Nim 

Zbawiciela i Mesjasza. Cieszą się, bo wyzwolenie jest blisko. 

Słuchając Ewangelii opisującej tamte wydarzenia, atmosfera 

radości udziela się także i  nam. Ale już parę chwil później 

wsłuchujemy się w poważny i smutny opis męki i śmierci 

Chrystusa. Niedziela Palmowa jest także niedzielą pasyjną,  

a więc momentem, w którym pełni skupienia i zadumy  

przypominamy sobie ostatnie chwile z życia Chrystusa. Jak to 

więc możliwe, że dzień tryumfu jest napełniony smutkiem  

i radością zarazem? 

Dzieje się tak dlatego, ponieważ to co na zewnątrz wydaje się 

być porażką Chrystusa w rzeczywistości jest zwycięstwem  

życia wiecznego. „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś  

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” To jest właśnie to, 

czego nauczał nas Jezus i co udowodnił poprzez swoją mękę  

i śmierć na krzyżu. Ukazał nam również, że Jego miłość do 

nas jest bezgraniczna. 

Kiedy Jezus rodził się w Betlejem, aniołowie śpiewali: 

„Chwała Bogu na wysokościach”, a dzisiaj podczas wjazdu 

Chrystusa do Jerozolimy, ludzie śpiewają: „Hosanna na  

wysokościach”. Obydwa przyjścia Jezusa były motywowane 

miłością Boga do nas. Od Betlejem aż po Golgotę Jezus jest 

posłuszny Bogu, aby odwrócić nieposłuszeństwo Adama,  

zapłacić cenę za nasze grzechy i dać nam radość zbawienia. 

Przyczyną naszego smutku jest grzech, nasze grzechy spowo-

dowały również cierpienie Chrystusa. Źródłem naszej radości 

jest miłość Chrystusa do nas. Ta zaprowadziła Go aż na krzyż. 

Niedziela Palmowa zaczyna również Wielki Tydzień. Zapra-

szam Was do udziału w Świętym Triduum Paschalnym.  

W Wielki Czwartek będziemy wspominać ustanowienie Eu-

charystii i Kapłaństwa. Chrystus przypomni nam również co znaczy prawdziwa chrześcijańska miłość. Poprzez 

umycie nóg Apostołom, da nam przykład prawdziwej i szczerej miłości, która oznacza służbę drugiemu.  

W czasie obrzędów Wielkiego Piątku razem z Chrystusem będziemy przezywać drogę Jego męki i śmierci. 

Ucałujemy krzyż, który jest symbolem naszego Zbawienia i bezgranicznej miłości Boga do nas. Liturgia  

Wielkiej Soboty ukaże nam w jaki sposób Bóg przeprowadził nas ze śmierci i niewoli grzechu do wolności  

dzieci Bożych i życia wiecznego. Nasz pełny udział w liturgii tych trzech Świętych Dni pomoże nam z wielką 

radością i dojrzałością przeżyć radość Zmartwychwstania. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Rozkład  

Wielkiego Tygodnia jest w biuletynie i na stronie internetowej. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 19:28św. Łukasza 19:28--4040  

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku  

górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 

uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest 

naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie 

uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden 

człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie.  

A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązuje-

cie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». 

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im 

powiedział. 

A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego  

właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» 

Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy 

na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. 

Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.  

Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy 

całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić  

radośnie Boga za wszystkie cuda, które  

widzieli. I mówili głosem donośnym: 

«Błogosławiony Król, 

który przychodzi w imię Pańskie. 

Pokój w niebie 

i chwała na wysokościach». 

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu  

rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego 

swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: 

Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

KKOLEKTAOLEKTA  7.I7.IVV.2019.2019  

Tygodniowy Budżet             $  23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka             $   19,701.00  

-ofiary złożone online              $     4,799.00 

Razem              $  24,500.00    

 W poniedziałek  15-go kwietnia zapraszamy na 

Gorzkie Żale o 7 wieczorem. 

 We wtorek o godzinie 7 wieczorem odbędzie się 

nabożeństwo pokutne w naszym kościele  

połączone ze spowiedzią świętą. Nabożeństwo 

będzie w języku angielskim, spowiedź  w języku 

angielskim i polskim. 

 Od poniedziałku do środy włącznie,  będzie  

również spowiedź w naszym kościele od 12  

w południe do 1 PM. 

 Od wielkiego Piątku zapraszamy do odmawiania 

nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. 

Broszurki z nowenną w języku polskim są z tyłu 

kościoła. 

 Rozkład liturgii Trójdnia Paschalnego jest  

podany w biuletynie i na stronie internetowej. 

 Prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu,  

które można składać do skrzynki z tyłu kościoła  

z takim napisem. 

 Świąteczne sprzątanie kościoła odbędzie się  

w najbliższy wtorek 16-go kwietnia od 9 do 11.45 

rano. Prosimy o pomoc.  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  50, 450, 4--77  

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, 

bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym  

słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym 

słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, 

a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 

Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje  

rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy 

przed zniewagami i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły 

na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz  

i wiem, że wstydu nie doznam. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył  

i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na 

imię Jezusa zgięło się każde kolano istot  

niebieskich i ziemskich, i podziemnych.  

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 

Panem – ku chwale Boga Ojca. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN  2, 62, 6--1111  

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie  

skorzystał ze sposobności, aby na równi być  

z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy 

postać sługi, stając się podobnym do ludzi.  

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, 

uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do 

śmierci – i to śmierci krzyżowej. 

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył  

i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na 

imię Jezusa zgięło się każde kolano istot  

niebieskich i ziemskich, i podziemnych.  

I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 

Panem – ku chwale Boga Ojca. 

Będąc dziećmi, a może dopiero w dojrzałym  

wieku ,przeżyliśmy chwile religijnego uniesienia, gdy 

odczuliśmy obecność Boga. 

Ludzie, którzy słali płaszcze przed Jezusem i wielbili 

Go, nie mogli milczeć, bo wcześniej byli świadkami 

niezwykłych wydarzeń. 

Jeżeli dzisiaj nie odczuwamy tego stanu, to nie  

znaczy, że Bóg nie działa w naszym życiu, nie czyni 

cudów i nie daje nam znaków. 

MM YŚLIYŚLI   DD N I AN I A   



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  

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA      

MMODLITWYODLITWY  NANA    KKWIECIEŃWIECIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych,  

przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują 

własne życie, by ratować życie innych. 

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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

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


