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“A P“A POCIESZYCIELOCIESZYCIEL, D, DUCHUCH  ŚŚWIĘTYWIĘTY, , KTÓREGOKTÓREGO  OOJCIECJCIEC  POŚLEPOŚLE    
WW  MOIMMOIM  IMIENIUIMIENIU, O, ONN  WASWAS  WSZYSTKIEGOWSZYSTKIEGO  NAUCZYNAUCZY  II  PRZYPOMNIPRZYPOMNI  

WAMWAM  WSZYSTKOWSZYSTKO, , COCO  JJAA  WAMWAM  POWIEDZIAŁEMPOWIEDZIAŁEM. .   
PPOKÓJOKÓJ  ZOSTAWIAMZOSTAWIAM  WAMWAM, , POKÓJPOKÓJ  MÓJMÓJ  DAJĘDAJĘ  WAMWAM.”.”  



„P„POKÓJOKÓJ  ZOSTAWIAMZOSTAWIAM  WAMWAM, , POKÓJPOKÓJ  MÓJMÓJ  DAJĘDAJĘ  WAMWAM. N. NIEIE  TAKTAK  JAKJAK  DAJEDAJE  ŚWIATŚWIAT. J. JAA  WAMWAM  DAJĘDAJĘ.” .”   

 Drodzy Przyjaciele ! 

Św. Franciszek z Asyżu był człowiekiem wypełnionym  
darem Bożego pokoju. Gdziekolwiek przybywał, lub  
spotykał  ludzi, zawsze ich pozdrawiał słowami: „Pokój 
 i Dobro”.  Był człowiekiem  mocno zakorzenionym  
w Bogu, jedynym źródle wewnętrznego pokoju. 

Św. Franciszek swoją postawą przypomina nam, że miłość 
do Chrystusa, miłosierdzie i uczynki wiary mogą nam 
przynieść wewnętrzny pokój, którego tak bardzo  
pragniemy. Tylko dzięki głębokiej przyjaźni z Chrystusem, 
możemy tego pokoju doświadczyć.  

Jako ludzie wierzący, wiemy przynajmniej dokąd iść,  
kiedy przychodzą życiowe burze. Chrystus jest zawsze 
przy nas, aby nam pomóc. Możemy zwrócić się do Niego 
na modlitwie, możemy doświadczyć Jego obecności  
w Eucharystii i Sakramencie Pokuty. Możemy biec po  
pomoc do jego Matki Maryi, która jest Królową Pokoju. 

Ale wokół nas żyją ludzie, którzy mają słabszą wiarę  
i nigdy nie doświadczają Bożego pokoju. Nie wiedzą  
dokąd się udać w chwilach burz życiowych. Nie wiedzą, że 
życie w głębokiej przyjaźni z Chrystusem jest źródłem  
pokoju. W swoim życiu nie skosztowali Bożej miłości  
i miłosierdzia. Jeśli nam jako ludziom wierzącym, tak 
trudno znaleźć Boży pokój, to o ile ciężej jest tym, których 
wiara jest bardzo słaba. 

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy byli otwarci na Boży dar pokoju, tak jak Św. Franciszek z Asyżu.  
Swoją postawą mamy wspierać innych na drodze do bycia  ludźmi Bożego pokoju. Niech Modlitwa Św.  
Franciszka pomoże nam w tym przedsięwzięciu: 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, 
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;  
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; 

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;  
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;  
Światło tam, gdzie panuje mrok;  
Radość tam, gdzie panuje smutek.  
Spraw abyśmy mogli, 
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;  
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;  
Nie tyle szukać miłości, co kochać;  
Albowiem dając, otrzymujemy;  
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, 
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. 
Przez Chrystusa Pana naszego.  

Amen.  Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBSZCZAROBSZCZA  

  

Ewangelia według Ewangelia według   

św. Jana 14,św. Jana 14, 2323--29 29   

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

”Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie 
nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.  
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, 
który Mnie posłał, Ojca. 

To wam powiedziałem przebywając wśród was.  
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy  

i przypomni wam wszystko, co wam  

powiedziałem. 

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.  
Nie tak jak daje świat. Ja wam daję. Niech się  
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.  
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę  
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. 

A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to  
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie”.  



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW  AAPOSTOL-POSTOL-

SKICHSKICH  DDZZ  15, 115, 1--2. 222. 22--2929  

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się 
nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju  
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 

Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań  
między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że 
Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą 
się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów 
i starszych. 

Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem 
postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: 
Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii 
razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo 
tej treści: 

«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie 
braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii,  
w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że 
niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas  
i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych 
duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać  
mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą  
i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę  
i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. 

Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie  
nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co  
konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych 
bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. 
Bywajcie zdrowi!» 

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   KKOLEKTAOLEKTA  19.19.VV.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   14,222.00 

   -ofiary złożone online  $     7,089.00 

  Razem               $  21,311.00 

KKOLEKTAOLEKTA  DDIECEZJALNAIECEZJALNA  20192019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   48,933.00 

Zebrana suma   $   29,478.00  

W Upadku Alberta Camusa adwokat słyszy  
tajemniczy pogardliwy śmiech; zaczyna podejrzewać, 
że jego altruizm podszyty jest próżnością. 

Motyw dobrych czynów, jak i zachowywanie  
przykazań, nie zawsze są czyste i szczere; powinny 
być podejmowane z miłością do Boga. 

Inne powody nie umniejszają dobra, ale i nie  
ubogacają duchowo; nadprzyrodzona motywacja  
jednoczy z Bogiem i jest źródłem pokoju. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  AAPOKALIPSYPOKALIPSY  ŚŚWW. J. JANAANA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  AAPP  21, 1021, 10--14. 2214. 22--2323  

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką  
i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, 

zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. 
Źródło jego światła podobne do kamienia  
drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości  
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało  
dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów  
i wypisane imiona, które są imionami dwunastu 
szczepów synów Izraela. Od wschodu trzy bramy  

i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy,  
i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście 
warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion 
dwunastu Apostołów Baranka. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest 
Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie 
trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała 
Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. 

 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  



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  

OO G Ł O S Z E N I AG Ł O S Z E N I A   

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 

 

 W poniedziałek  27-go maja Memorial Day. Zapraszamy na 

mszę świętą w języku angielskim o 9 rano. W tym dniu nie 
będzie Mszy o 7 wieczorem i nabożeństwa majowego. 

 W sobotę 1-go czerwca Nabożeństwo Pierwszej Soboty  
Miesiąca po Mszy św. o 6.30 wieczorem. 

 W naszej Diecezji Uroczystość Wniebowstąpienia będziemy 
celebrować w przyszły weekend 1-go i 2-go czerwca.  

W czwartek 30-go maja liturgia będzie z dnia zwykłego. 

 W niedzielę 9-go czerwca Uroczystość Zesłania Ducha  
Świętego. Z tej okazji zapraszamy na czuwanie w sobotę  
8-go czerwca. Czuwanie rozpoczniemy Mszą św. o 6.30  
wieczorem, po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu . 
Zakończenie czuwania o 10 PM. Serdecznie zapraszamy. 

 

WWIGILIAIGILIA  ZZESŁANIAESŁANIA    

DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

SSOBOTAOBOTA   8 C8 CZERWCAZERWCA   20192019RR..  

    MMSZASZA  ŚŚWW. . OO  6:30P6:30PMM   

CCZUWANIEZUWANIE   DODO  GGODZODZ. 10:00. 10:00PMPM   

ZZAPRASZAMYAPRASZAMY  

PPARAFIAARAFIA  ŚŚWIĘTEJWIĘTEJ  MMAŁGORZATYAŁGORZATY  MMARIIARII  

WW  AALGONQUINLGONQUIN  


