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WWEŹMIJCIEEŹMIJCIE    

DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
WWSŁUCHANISŁUCHANI  WW  DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

Bądźmy otwartymi na to, co czyni Ducha Święty w nas  

i dookoła nas, na charyzmaty, jakie rozdziela, na  

uczucia i decyzje, które z Jego natchnienia rodzą się  

w naszych sercach. To On jest dawcą łask, światłością 

sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem  

w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala,  

co zimne, a to, co zbłąkane, prowadzi do przystani  

zbawienia. Duch Święty jest Duchem posłanym przez 

Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które 

On nam wysłużył na ziemi. 

Dzisiejsza Ewangelia jest krótka, ale jakże ważna –  

opisuje Zesłanie Ducha Świętego, a równocześnie  

potwierdza wagę Sakramentu Pokuty. Co do rangi,  

Zesłanie Ducha Świętego jest trzecim najważniejszym 

wydarzeniem po Narodzinach Chrystusa  

i Zmartwychwstaniu. Wraz z Zesłaniem Ducha  

Świętego narodził się Kościół. 

Tym oto sposobem została ożywiona i wsparta duchowo pierwsza wspólnota chrześcijańska.  

W umysłach wielu uczniów i zwolenników Chrystusa po radości Zmartwychwstania pojawiło się 

zwątpienie. Wydarzenie, które miało miejsce w dniu pięćdziesiątnicy, uzdolniło ich i wezwało do  

głoszenia światu przesłania Jezusa Chrystusa, ale również do świadczenia o Jego życiu, działalności, 

przekazywania Jego przykazań i przypowieści. 

Zesłanie Ducha Świętego dało Apostołom moc rozgrzeszania, dało im władzę odpuszczania  

grzechów. Apostołowie mogli prowadzić ludzi grzesznych do Boga. My, dzisiaj, nieustannie prośmy  

i módlmy się o dary Ducha Świętego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla tych, którzy nami 

kierują, przewodzą nam, opiekują się nami. Prośmy Boga, by Swym Duchem umacniał nas, dodawał 

sił i przenikał nasze serca, byśmy umieli świadczyć o jedynej Prawdzie. 

Dar Zesłania Ducha Świętego dokonuje się też tu i teraz, wszędzie tam, gdzie ludzie otwierają się na 

Jego działanie i gromadzą w Jego Imię. Człowiekowi pozostaje tylko jedno: pozwolić sobą kierować. 

Pamiętajmy słowa św. Pawła: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,  

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.  

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, 

czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.”  

Wszyscy mamy na sobie znamię Ducha Świętego, dlatego pozwólmy, by On nami kierował. 

Boże, Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi,  spraw,  

aby wierzący budowali ten świat w jedności i pokoju;  

daj zdrowie chorym, pociechę strapionym,  

a wszystkich obdarz zbawieniem. 

 

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Jana  20, 19wg Św. Jana  20, 19--2323  

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». 

Piotr Blachowski 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Jest takie powiedzenie, że na głodnych, niewyspanych 

i zaniedbanych Duch Święty „nie siada”. 

Ci, którzy otrzymali dary Ducha Świętego, to nie 

byli ludzie przypadkowi, ale uczniowie Jezusa. 

Bóg nie daje darów „na siłę”, a jedynie pomaga 

rozwijać te zdolności, które sami wypracowaliśmy. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 5-go czerwca Msza św. o 7 PM  

 i Litania do Serca Jezusa. 

 W niedzielę 18-go czerwca Uroczystość Bożego 

Ciała. Uroczysta Msza św. po polsku i angielsku  

z procesją do czterech ołtarzy na zewnątrz kościo-

ła odbędzie się o 11 AM.  Mszy św. będzie prze-

wodniczył Ks. Prałat Michael  Tierney z okazji  

50-lecia swoich święceń kapłańskich. Po procesji 

zapraszamy na poczęstunek do budynku starej 

szkoły. Uwaga w tym dniu nie będzie Mszy św. po 

polsku o 1 PM. Zapraszamy dziewczynki ubrane 

na biało do sypania kwiatków podczas procesji. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  DDZZ  2, 12, 1--1111  

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 

się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle 

dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wichru, i napełnił cały dom,  

w którym przebywali. Ukazały się im też jakby 

języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym  

z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 

Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi  

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi  

ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 

powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego 

własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci  

wszyscy, którzy przemawiają, nie są  

Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? – Partowie  

i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 

Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 

Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą  

blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 

prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich 

głoszących w naszych językach wielkie dzieła  

Boże». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  12, 312, 3BB--7. 127. 12--1313  

Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 

Świętego: «Panem jest Jezus». 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też 

są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są 

wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś  

objawia się Duch dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się  

z wielu członków, a wszystkie członki ciała,  

mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 

jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym 

Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić  

jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to  

niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy 

napojeni jednym Duchem. 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  CCZERWIECZERWIEC::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie  

dokładali starań, by położyć kres handlowi  

bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.  



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 

PPOMOCOMOC  DDLALA  WWERONIKIERONIKI  

Kochani bardzo Was proszę o pomoc finansową na pokrycie kosztów 

leczenia Weroniki Drobisz z Żywca, która urodziła się z niedorozwojem 

lewej ręki. Ojciec Weroniki Paweł był moim ministrantem i animatorem 

ministrantów  w pierwszej parafii w Rychwałdzie i prosił czy nie mógł-

bym mu jakoś pomóc. W związku z tym proszę tych z Was którzy mogą 

pomóc o złożenie ofiar w czasie drugiej kolekty w następny weekend 10  

i 11-go czerwca. Poniżej historia choroby Weroniki jaką przytaczam ze 

strony internetowej jej poświęconej. http://www.niedorozwojreki.tnb.pl 
 

Jesteśmy rodzicami Weroniczki, która urodziła się 21 października 2005 

r. z niedorozwojem lewej rączki, a mianowicie: nie ma w niej stawu łok-

ciowego, nie ma praktycznie przedramienia co z tego wynika, że jest ona 

krótsza. W dłoni ma tylko trzy paluszki, gdzie w dwóch z nich ma zrost 

kostny, co uniemożiwia całkowite ich wyprostowanie. 

Początkowe miesiące były dla nas bardzo trudne. Nie mogliśmy  

zrozumieć dlaczego nasza córeczka urodziła się chora,a pytanie dlaczego 

towarzyszyło nam na każdym kroku. Weronisia jest naszym oczkiem  

w głowie. Przez półtora roku odwiedziliśmy kilkunastu lekarzy z nadzie-

ja, że pomogą naszemu dziecku. Własnymi siłami docieraliśmy do  

poszczególnych szpitali, a później było to na zasadzie łańcuszka czyli, 

lekarz proponował innego lekarza. Niestety po wizytach w kilku szpita-

lach lekarze rozkładali ręce, gdyż przypadek córeczki jest bardzo skom-

plikowany przez brak stawu łokciowego. 3 grudnia 2007 r. byliśmy  

z Weroniką na konsultacji medycznej w Hamburgu, gdzie dano nam 

małą szanse. Dzięki dobroci i bezinteresownej pomocy wielu ludzi, 

Weronika miała operację w Hamburgu, ratującą jej rękę. 

Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że gdyby lewa ręka Weroniki 

była normalna, to Weronika byłaby leworęczna. 
 

SSZANSAZANSA  NANA  LECZENIELECZENIE  WWERONIKIERONIKI..    

Od kwietnia 2016 roku, kontaktowaliśmy się z Instytutem Dr Paleya na 

Florydzie w sprawie możliwości leczenie Weroniki, gdyż w Polsce na 

dzień dzisiejszy nikt już więcej nie może nam zaoferować. Dowiedzieli-

śmy się o Dr Paleyu, który w dziedzinie ortopedii robi wielkie rzeczy. 

Wysłaliśmy do niego drogą elektroniczną zdjęcia, rezonans i normalne 

zdjęcia. Dr Paley po zapoznaniu się z nimi stwierdził, że chce widzieć 

Weronikę. 11 maja, w Skierniewicach byliśmy z Weroniką na konsultacji 

u Dr Paley, który przebywał w Polsce. Bardzo się cieszymy, gdyż jest 

szansa dla Weroniki na normalną rękę. Dr Paley podejmie się przepro

wadzenia operacji, która będzie polegać na przeszczepie allogenicznym 

stawu łokciowego, czyli przeszczep od dawcy wraz z przedłużeniem ręki. 

Będzie to trudna i skomplikowana operacja trwająca do 7 godz. Operac

ja może być wykonana tylko w Paley Institute na Florydzie. Nikt w Pols

ce, ani w Europie nie wykona takiego zabiegu. Jest to jedyny ośrodek, 

który może przeprowadzić taką operację z taką wadą ręki. Dr Paley 

wykonywał już takie operacje z powodzeniem. Najważniejsza informacja 

to taka, że jest to  najlepszy czas  na przeprowadzenie operacji u Wero-

niki.  Musimy wykonać tomograf 3D ręki córki i wysłać drogą 

elektroniczną do Dr Paley w celu dostosowania materiału do przeszcze

pu po tym dostaniemy pełny kosztorys leczenia Weroniki. Koszt leczenia 

będzie ogromny( Operacja i terapia muszą się odbyć w USA , prawdopo-

dobnie koszt to 300000 dolarów)  

http://www.niedorozwojreki.tnb.pl

