
Zakon Ojców  Franciszkanów Zakon Ojców  Franciszkanów KKonwentualnychonwentualnych  
P

a
r
a

f
i
a

 
P

a
r
a

f
i
a

 
Ś

w
.
 
M

a
ł
g

o
r
z
a

t
y
 
M

a
r
i
i

Ś
w

.
 
M

a
ł
g

o
r
z
a

t
y
 
M

a
r
i
i
  

  NNIEDZIELAIEDZIELA  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  BBOŻEGOOŻEGO    

0 4 / 2 3 / 2 0 1 70 4 / 2 3 / 2 0 1 7   

1
1

1
 
S

.
 
H

u
b
b
a

r
d

 
S

t
.
 
A

l
g

o
n
q

u
i
n
,
 
l
L

 
6

0
1

0
2

1
1

1
 
S

.
 
H

u
b
b
a

r
d

 
S

t
.
 
A

l
g

o
n
q

u
i
n
,
 
l
L

 
6

0
1

0
2

  

 

Jezu, Ufam TobieJezu, Ufam Tobie  



OODD   PROBOSZCZAPROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele! 

Na początku tej refleksji przytaczam jedną  

z opowieści chrześcijańskiego pisarza Bruna 

Ferrero. 

„Potężny król Milinda powiedział do starego kapłana:  

Mówisz, że jeżeli człowiek, który przez sto lat czynił  

wszelkie możliwe zło, poprosi przed samą śmiercią Boga  

o przebaczenie, zdoła się odkupić i wejdzie do nieba.  

Natomiast człowiek, który popełni tylko jedno wykroczenie, 

a nie okaże wobec Niego swojej skruchy, zostanie wtrącony 

do piekła. Czy to sprawiedliwe? Czy to znaczy, że sto  

przestępstw waży mniej, aniżeli jedno? Stary kapłan  

odpowiedział wtedy królowi: Jeżeli wezmę wielki kamień  

i rzucę go w jezioro, pójdzie na dno, czy utrzyma się na  

powierzchni? Pójdzie na dno – odpowiedział król. – A jeśli 

wezmę sto wielkich kamieni, ułożę je na barce i popchnę je 

na środek jeziora, utrzymają się na powierzchni, czy pójdą 

na dno? – Utrzymają się na powierzchni. Czy więc sto  

kamieni leżących na barce nie jest lżejszych od jednego  

samotnego kamyczka? Król nie wiedział, co odpowiedzieć. 

Starzec kontynuował dalej. – Tak samo, królu, dzieje się  

z ludźmi. Człowiek, który ma wiele grzechów, a oprze się na 

Bogu, nie zostanie wtrącony w piekielną otchłań. Natomiast 

człowiek, który popełnił tylko jeden grzech, a nie odwoła się 

do Bożego miłosierdzia, będzie potępiony.” 

Ta historyjka w prosty sposób wprowadza nas w ducha  

dzisiejszej niedzieli, nazywanej Niedzielą Bożego  

Miłosierdzia. Dar Miłosierdzia Bożego potrzebny jest  

każdemu z nas.  Boże miłosierdzie przywraca nam nadzieję 

i zachęca do podążania za dobrem. Ono odmienia nasze 

życie. W szczególny sposób mogłem to zaobserwować, kiedy 

przed Świętami Wielkanocnymi spędzałem wiele godzin 

słuchając spowiedzi świętej. Bardzo często przed  

spowiedzią penitenci przychodzili smutni i przytłoczeni  

ciężarem grzechów i niepowodzeń. Po spowiedzi odchodzili 

radośni, a na niektórych twarzach pojawiały się nawet łzy 

szczęścia. Dla mnie kapłana, jest to zawsze niesamowite 

doświadczenie mocy jaką ma w sobie Boże Miłosierdzie. 

Nie sposób dzisiaj nie docenić wielkiej zasługi Św. Jana 

Pawła II w dziele krzewienia i pogłębiania kultu Bożego  

Miłosierdzia. Najlepszym sposobem okazania wdzięczności 

za dar Bożego Miłosierdzia jest bycie świadkami  

miłosierdzia, do czego wezwał nas Święty Papież  

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  w Krakowie-

Łagiewnikach: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,  

a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz  

wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami  

miłosierdzia!”  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Jana 20, 19wg Św. Jana 20, 19--3131  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte  

z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął  

pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to  

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się 

zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak  

Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych 

słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im  

zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie 

był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 

uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie  

zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego  

w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 

nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 

wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, 

choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 

«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 

«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.  

Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź  

niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój  

i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 

ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,  

a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej 

księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisa-

no, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 

Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  DDZZ  2, 422, 42--4747 

Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, 

w łamaniu chleba i w modlitwach. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili 

wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, 

przebywali razem i wszystko mieli wspólne.  

Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu 

według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc 

chleb po domach, spożywali posiłek w radości  

i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się 

do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie 

tych, którzy dostępowali zbawienia. 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  KKWIECIEŃWIECIEŃ::  
Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na 

swoje powołanie, rozważając poważnie również  

możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub  

w życiu konsekrowanym. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PIOTRAIOTRA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  1 P 1, 31 P 1, 3--99 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana  

naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim  

miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa 

Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do 

dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego,  

i niewiędnącego, które jest zachowane dla was  

w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni 

mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się  

w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać  

trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. 

Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele  

cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież  

próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy  

objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie  

widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie 

widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością 

niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie 

cel waszej wiary – zbawienie dusz. 



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  

04/29/201604/29/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

04/30/201704/30/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Patryk Pocica 

Dylan Szczepanski 

Jacob Szczepanski 

Gabriel Waz 

Krzysztof Zieba 

Patrick Kostrzewa 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Marcin Wojtulewicz 

Elżbieta Bartosz 

Waldemar Stec 

Andrzej Talaska 

Kasia Zeliszczak 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Monika Hess 

Iwonna Hes 

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Grzegorz Dobek 

Janina Adamczyk 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

„Niewiara Tomasza pomogła nam bardziej niż wiara pozostałych 

uczniów” -twierdził święty Grzegorz Wielki. 

Właściwie trudno jego postawę nazwać niewiarą, może bardziej 

była to ciekawość, pragnienie dotknięcia Mistrza. 

Ks. Wacław Hryniewicz bardzo lubi Tomasza za to, że sam chciał 

się przekonać, doświadczyć Jezusa osobiście. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 24-go kwietnia zapraszamy na Mszę św.  

o 7 wieczorem i nabożeństwo Eucharystyczne. 

 W sobotę za tydzień w naszej parafii odbędzie się  

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej o 9.30 AM  

i 12.30 PM w języku angielskim. Z tego powodu nie będzie  

w ten dzień Mszy św. o 8.30 i spowiedzi o 9 rano. 

 W przyszłą sobotę zapraszamy do biblioteki parafialnej po 

Mszy św. o 6.30 PM. 

 W niedzielę za tydzień zapraszamy na żurek wielkanocny   

po Mszy św. o 1 PM w budynku starej szkoły. Bilety do  

nabycia dziś po Mszy św. Chętnych do przyniesienia ciasta  

na słodki stół w ten dzień prosimy o zapisanie się przy  

stoliku z biletami. 

15:00 G15:00 GODZINAODZINA  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  

NNIEDZIELAIEDZIELA  23 K23 KWIETNIAWIETNIA  20172017  

AADORACJADORACJA  

LLITURGIAITURGIA  SSŁOWAŁOWA  

KKORONKAORONKA  DDOO  MMIŁOSIERDZIAIŁOSIERDZIA  BBOŻEGOOŻEGO  

DDLALA  JJEGOEGO  BBOLESNEJOLESNEJ  MMĘKIĘKI    

MMIEJIEJ  MMIŁOSIERDZIEIŁOSIERDZIE  DLADLA  NASNAS  II  CAŁEGOCAŁEGO  ŚWIATAŚWIATA  


