
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
  

3 N3 NIEDZIELAIEDZIELA  WWIELKIEGOIELKIEGO  PPOSTUOSTU  

0 3 / 1 9 / 2 0 1 70 3 / 1 9 / 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

  

 

JJEZUSEZUS  ODPOWIEDZIAŁODPOWIEDZIAŁ  JEJJEJ  NANA  TOTO: :   

«O, «O, GDYBYŚGDYBYŚ  ZNAŁAZNAŁA  DARDAR  BBOŻYOŻY    

II  [[WIEDZIAŁAWIEDZIAŁA], ], KIMKIM  JESTJEST  TTENEN, ,   

KTOKTO  CICI  MÓWIMÓWI: "D: "DAJAJ  MMII  SIĘSIĘ  NAPIĆNAPIĆ" " --  

PROSIŁABYŚPROSIŁABYŚ  GGOO  WÓWCZASWÓWCZAS, ,   

AA  DAŁBYDAŁBY  CICI  WODYWODY  ŻYWEJŻYWEJ».».  

J4:10 



OODD   PROBOSZCZAPROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„O „O GDYBYŚGDYBYŚ  ZNAŁAZNAŁA  DARDAR  BBOŻYOŻY  II  WIEDZIAŁAWIEDZIAŁA, , KIMKIM  JESTJEST  TTENEN, , KTOKTO  CICI  MÓWIMÓWI: :   

DDAJAJ    MMII  SIĘSIĘ  NAPIĆNAPIĆ!, !, PROSIŁABYŚPROSIŁABYŚ  GGOO  WÓWCZASWÓWCZAS, , AA  DAŁBYDAŁBY  CICI  WODYWODY  ŻYWEJŻYWEJ”.”. 

Drodzy Przyjaciele ! 

Za czasów Napoleona we Francji, pewien obywatel 

wpadł w niełaskę cesarza i został wtrącony do lochu. 

Wszyscy przyjaciele opuścili go, a świat zapomniał  

o jego istnieniu. W tej samotności i opuszczeniu był  

w stanie kompletnej beznadziei. Wtedy wziął do ręki 

kamień i wygrawerował nim na ścianie celi  

następujące słowa: „Nikt o mnie nie pamięta”.  

Pewnego dnia zauważył, że z pęknięcia kamiennej  

posadzki jego celi, wydostało się małe zielone pnącze. 

To pnącze otrzymywało światło z okna lochu,  

a więzień zaczął dzielić się z nim porcją wody, którą 

codziennie otrzymywał. W ten sposób z małego  

pnącza wyrosła zielona roślina na której, zakwitł  

przepiękny kwiat. Kiedy płatki kwiatu rozwinęły się  

w pełni, wtedy więzień przekreślił słowa, które wyrył 

wcześniej i napisał: Bóg troszczy się o mnie. 

Ta historia bardzo dobrze współgra z dzisiejszą  

Ewangelią. Oto Jezus spotyka Samarytankę przy  

studni i zaczyna z nią rozmowę. Samarytanie i Żydzi 

byli wrogami . Było więc czymś zabronionym, aby  

ze sobą rozmawiali, albo razem spożywali posiłek. 

Jednak Jezus łamie tą zasadę, bo w kobiecie  

samarytańskiej widzi osobę, która potrzebuje Boga. 

Potrzebuje wody żywej, która zaspokaja wewnętrzny 

głód człowieka za Bogiem. Jezus troszczy się o nią, 

pamięta o niej. Bóg sam jest naszym najgłębszym  

i prawdziwym pragnieniem. 

Czas Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy  

zaprasza nas, abyśmy zechcieli pić wodę łaski Bożej  

pełnymi kubkami ze źródeł, gdzie ją możemy znaleźć. 

Tymi źródłami łaski Bożej są przede wszystkim  

sakramenty święte. W nich działa Duch Święty, który 

ożywia i oczyszcza. Na ile staram się teraz głębiej   

przeżywać Eucharystię, przygotowując się do niej 

przez wcześniejsze przybycie do świątyni?  

Co przynoszę na ofiarny stół? Czy poza zmęczeniem  

i narzekaniem, staram się, aby w duchowy sposób  

złożyć na ołtarzu moje dobre rozmowy, spotkania, prace, dzielnie zniesione chwile cierpienia? 

Chrystus mówi do nas : „Daj mi pić”. Chce rozmawiać z nami o naszych rzeczywistych pragnieniach. Chce nas 

wysłuchać, jak wysłuchał Samarytanki. Ile czasu Mu poświęcimy, by opowiedzieć Mu o naszych pragnieniach  

i przyjąć Jego Słowo o naszych rzeczywistych potrzebach? 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  WWYJŚCIAYJŚCIA    

WWJJ  17, 317, 3--77 

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam 

wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy 

po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci  

i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Mojżesz 

wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym 

ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!» 

Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud, a weź  

z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą 

uderzyłeś w Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na 

Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud 

zaspokoi swe pragnienie». 

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. 

I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili 

się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan 

jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?» 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA    

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN    5, 15, 1--2. 52. 5--88 

Bracia: 

Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy 

pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do 

tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały 

Bożej. 

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża  

rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,  

który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, 

jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy jeszcze 

byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego 

podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. 

Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby 

się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość 

właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy  

jeszcze grzesznikami. 



MM YŚLIYŚLI   DD NIANIA   

Jezus mógł obejść się bez picia, prosi jednak  

Samarytankę o wodę, bo chce nawiązać z nią  

kontakt. 

Tak prowadzi rozmowę, aby sama doszła do 

prawdy, że żyje w grzechu i potrzebuje nawróce-

nia. 

Cierpliwie odpowiada na pytania, aż wreszcie to 

sama kobieta prosi Go o wodę, która daje życie 

wieczne. 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

według Świętego Jana według Świętego Jana   

J 4, 5J 4, 5--15. 19b15. 19b--26. 39a. 4026. 39a. 40--4242  

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar,  

w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było 

tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy 

źródle. Było to około szóstej godziny. 

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. 

Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem  

udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. 

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, 

prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi 

bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. 

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży  

i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to 

prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». 

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka,  

a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy 

Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 

studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» 

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę 

wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą  

Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą  

Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu 

wiecznemu». 

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie 

pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś  

prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze,  

a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy  

czcić Boga». 

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi  

godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie  

będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 

to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 

Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi 

czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,  

a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, 

by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz,  

zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam  

wszystko». 

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą  

mówię». 

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć 

dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do  

Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa 

dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej 

kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, 

usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdzi-

wie jest Zbawicielem świata». 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA  MMODLITWYODLITWY  

NANA  MMARZECARZEC::  

INTENCJA EWANGELIZACYJNA: 

Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli 

wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w po-

staci pomocy materialnej. 

OO GŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 20-go marca Nabożeństwa 

Gorzkich Żali nie będzie ze względu na naukę 

rekolekcyjną w języku angielskim. 

 We wtorek 21-go marca  o 7 wieczorem drugi 

dzień rekolekcji w języku angielskim.  

Rekolekcje poprowadzi O. Anthony Lajato, 

franciszkanin z Chicago. Serdecznie  

zapraszamy. 

 W piątek 24-go marca zapraszamy na Drogę 

Krzyżową o 7 PM w języku angielskim i o 8 

PM w języku polskim. 

 W przyszły weekend zaczynamy rekolekcje 

wielkopostne w języku polskim. Potrwają one 

od soboty 25-go marca do wtorku 28-go  

marca. Rekolekcje wygłosi O. Marcin   

Załuski , misjonarz franciszkański z Ugandy. 

W sobotę, niedzielę i wtorek zostanie zebrana 

druga kolekta na misje w Ugandzie. Program 

rekolekcji jest w biuletynie. 

 Spowiedź wielkanocna w języku polskim  

odbędzie się w weekend Niedzieli Palmowej 

po Mszach Świętych w sobotę 7-go kwietnia  

o 7.30 PM oraz w niedzielę 9-go kwietnia  

o 2PM. 



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  

03/25/201603/25/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

03/26/201703/26/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Agnieszka Gorski 

Dawid Gorski 

Natalia Molczyk 

Kacper Soja 

Bartek Soja 

Kayetan Jarzabek 

Michal Korzec 

Michal Lupa 

Philip Jackowski 

LLEKTORZYEKTORZY  

Tadeusz Młynek 

Katarzyna Cichon 

Jerzy Wąż 

Jarek Kawecki 

Krystyna Skoczylas 

Kinga Winter 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Grażyna Rolkowska 

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Iwona Hess  

Monika Hess 

  

RREKOLEKCJEEKOLEKCJE  WWIELKOPOSTNEIELKOPOSTNE    

PPARAFIAARAFIA  ŚŚWW. M. MAŁGORZATYAŁGORZATY  MMARIIARII  

111 S. H111 S. HUBBARDUBBARD  SSTT. .   

AALGONQUINLGONQUIN, I, ILL  6010260102  

  

SSOBOTAOBOTA  --  25 M25 MARCAARCA  --  6:30 PM 6:30 PM   

MMSZASZA  ŚŚWW. . ZZ  NNAUKĄAUKĄ  RREKOLEKCYJNĄEKOLEKCYJNĄ  

NNIEDZIELAIEDZIELA  --  26 M26 MARCAARCA  --  1:00 PM 1:00 PM   

MMSZASZA  ŚŚWW. . ZZ  NNAUKĄAUKĄ  RREKOLEKCYJNĄEKOLEKCYJNĄ  

PPONIEDZIAŁEKONIEDZIAŁEK  --  27 M27 MARCAARCA  --  7:00 PM 7:00 PM   

MMSZASZA  ŚŚWW. . ZZ  NNAUKĄAUKĄ  RREKOLEKCYJNĄEKOLEKCYJNĄ  

WWTOREKTOREK  --  28 M28 MARCAARCA  --  7:00 PM 7:00 PM   

MMSZASZA  ŚŚWW. . ZZ  NNAUKĄAUKĄ  RREKOLEKCYJNĄEKOLEKCYJNĄ  

                ZZAKOŃCZENIEAKOŃCZENIE  RREKOLEKCJIEKOLEKCJI  

     

RRREKOLEKCJEEKOLEKCJEEKOLEKCJE   WWWYGŁOSIYGŁOSIYGŁOSI   FFFRANCISZKAŃSKIRANCISZKAŃSKIRANCISZKAŃSKI      

MMMISJONARZISJONARZISJONARZ   ZZZ   UUUGANDYGANDYGANDY: O. M: O. M: O. MARCINARCINARCIN   ZZZAŁUSKIAŁUSKIAŁUSKI...   

KKKOLEKTAOLEKTAOLEKTA   DLADLADLA   OOOJCAJCAJCA   RRREKOLEKCJONISTYEKOLEKCJONISTYEKOLEKCJONISTY      

POPOPO   KKKOMUNIIOMUNIIOMUNII   ŚŚŚWIĘTEJWIĘTEJWIĘTEJ... 


