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Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto,   

i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały:   

«To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei». «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».   

Mt 21:10-11 



OODD   PROBOSZCZAPROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele! 

Jedna historia opowiada o Cyrusie , założycielu perskiego Imperium, który pewnego razu pojmał księcia z całą 

jego rodziną. Kiedy przyprowadzono księcia przed oblicze Cyrusa, wtedy monarcha zapytał więźnia:  

„Co mi dasz jeśli cię uwolnię.” Książę odpowiedział: 

„Oddam Ci połowę mojego majątku.” A jeśli  

wypuszczę również twoje dzieci? Zapytał Cyrus. 

„Wtedy oddam ci wszystko, co posiadam” powiedział 

książę. „A jeśli uwolnię również twoją żonę, co dasz mi 

w zamian” spytał władca. „Wtedy oddam ci siebie  

samego” odpowiedział książę. Cyrus był tak poruszony 

odpowiedzią księcia, że natychmiast kazał go uwolnić 

wraz z żoną i dziećmi. Kiedy książę wrócił wolny do 

domu z całą swoją rodziną, wtedy powiedział do żony: 

“ Czyż Cyrus nie wyglądał na bardzo przystojnego 

mężczyznę?” “Nie zauważy-łam tego, ponieważ moje 

oczy patrzyły cały czas na ciebie, który zdecydowałeś 

się ofiarować siebie samego za mnie.” - odpowiedziała 

żona księcia. 

Niedzielą Palmową zaczynamy obchody świętego  

i wielkiego tygodnia. Nasze oczy powinny być  

zwrócone na Jezusa, który oddał za nas swoje życie na 

drzewie krzyża, aby nas zbawić. Zapraszam więc do 

głębszej modlitwy i wyciszenia w nadchodzące dni. 

Bardzo wymowna i bogata jest Liturgia Świętego  

Triduum, więc zapraszam do wzięcia udziału w niej. 

Wielki Czwartek - Msza wieczerzy Pańskiej. Będziemy 

obchodzić pamiątkę ustanowienia Eucharystii  

i Kapłaństwa. Częścią liturgii jest także umywanie 

nóg, na pamiątkę tego, co uczynił Chrystus, który 

umył apostołom nogi. Ten gest przypomina nam, że 

mamy sobie nawzajem umywać nogi, czyli służyć  

i pomagać jedni drugim. 

Wielki Piątek - Ze czcią i głęboką zadumą będziemy 

wspominać godziny męki i śmierci Chrystusa, który oddał na krzyżu swoje życie dla naszego zbawienia.  

Częścią liturgii jest adoracja krzyża, podczas której całujemy krzyż, który jest znakiem zbawienia  

i bezgranicznej miłości Boga do nas. 

Wielka Sobota - Ta bogata liturgia Wielkiej Soboty pozwala nam, wspominać wyprowadzenie Narodu  

Wybranego z egipskiej niewoli i pomaga nam przeżywać nowo testamentalną Paschę. Jezus przeprowadza nas 

z ciemności i niewoli grzechu do światła i wolności Dzieci Bożych. We Chrzcie Świętym umarliśmy dla grzechu 

i zrodziliśmy się do życia wiecznego, dlatego podczas liturgii odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. 

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII  WEDŁUGWEDŁUG    

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  MMATEUSZAATEUSZA  MMTT  21, 121, 1--1111  

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage 

na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch 

uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed 

wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej 

źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie.  

A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich  

potrzebuje i zaraz je odeśle”». 

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: 

«Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi 

do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu  

oślicy». 

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił.  

Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe  

płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał 

swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki  

z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go  

poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: 

«Hosanna Synowi Dawida! 

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! 

Hosanna na wysokościach!» 

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe  

miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy  

odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu  

w Galilei». 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  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. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN  FFLPLP  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. 

NN OWENNAOWENNA   DD OO   MM IŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA   

W naszej parafii odmawiać będziemy Nowennę do  

Miłosierdzia Bożego, którą zaczniemy w Wielki Piątek  

o 11:45 . Głównie tu w kościele będzie ona w j. angielskim. 

Zachęcam również do indywidualnego jej odmawiania od 

Wielkiego Piątku przez kolejnych 9 dni. Broszurki  

w j. polskim z tyłu kościoła. 

Nowennę tę nakazał Pan Jezus siostrze Faustynie zapisać  

w sierpniu 1937 roku, polecając odprawianie jej przed  

Świętem Miłosierdzia, począwszy od Wielkiego Piątku. 

„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do 

zdroju mojego miło-sierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody,  

i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia,  

a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu  

przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz  

i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te 

wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to 

będziesz w tym życiu i w przyszłym. I nie odmówię żadnej 

duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia 

mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez 

gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. 

Odpowiedziałam: Jezu, nie wiem, jak tę nowennę odprawiać 

i jakie dusze wpierw wprowadzić w najlitościwsze Serce  

Twoje. - I odpowiedział mi Jezus, że powie mi na każdy 

dzień, jakie mam dusze wprowadzić w Serce Jego.” (1209) 

15:00 G15:00 GODZINAODZINA  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  

DDLALA  JJEGOEGO  BBOLESNEJOLESNEJ  MMĘKIĘKI    

MMIEJIEJ  MMIŁOSIERDZIEIŁOSIERDZIE  DLADLA  NASNAS  II  CAŁEGOCAŁEGO  ŚWIATAŚWIATA  

AADORACJADORACJA  

LLITURGIAITURGIA  SSŁOWAŁOWA  

KKORONKAORONKA  DDOO  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  BBOŻEGOOŻEGO  
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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 

MMYŚLIYŚLI   DD NIANIA   

Sandor Marai przestrzega przed wielkim tłumem, który ma duszę  

niewolnika: „to tak, jakbyś polemizował z pijakiem albo głupcem”. 

Uwielbienie wielkiego tłumu w żaden sposób nie przełożyło się na 

ewentualną obronę Jezusa, której potrzebował zaledwie kilka dni  

później. 

Jerzy Surdykowski twierdzi, że dzisiejsza demokracja, którą nazywa 

„telewizyjną”, jest dla głupich, gdyż mądrość jest arystokratyczna. 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA  MMODLITWYODLITWY  NANA    

KKWIECIEŃWIECIEŃ::  
INTENCJA OGÓLNA: 

Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, 

rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu  

w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym. 


