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      22  NNIEDZIELAIEDZIELA  PPOSTUOSTU  

  PPOO  SZEŚCIUSZEŚCIU  DNIACHDNIACH  JJEZUSEZUS  WZIĄŁWZIĄŁ  ZZ  SOBĄSOBĄ  

PPIOTRAIOTRA, J, JAKUBAAKUBA  II  JJANAANA  II  ZAPROWADZIŁZAPROWADZIŁ  ICHICH  

SAMYCHSAMYCH  OSOBNOOSOBNO  NANA  GÓRĘGÓRĘ  WYSOKĄWYSOKĄ. .   

TTAMAM  PRZEMIENIŁPRZEMIENIŁ  SIĘSIĘ  WOBECWOBEC  NICHNICH. .   

JJEGOEGO  ODZIENIEODZIENIE  STAŁOSTAŁO  SIĘSIĘ  LŚNIĄCOLŚNIĄCO  BIAŁEBIAŁE  

TAKTAK, , JAKJAK  ŻADENŻADEN  FOLUSZNIKFOLUSZNIK  NANA  ZIEMIZIEMI    

WYBIELIĆWYBIELIĆ  NIENIE  ZDOŁAZDOŁA..  
Mk 9,2-3 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:  

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. 

Drodzy Przyjaciele! 

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu jest już praktycznie za  

nami. Jesteśmy na naszej postnej pielgrzymce, która ma 

nam pomóc znaleźć więcej czasu i przestrzeni dla Boga  

w naszym życiu. Chcemy, aby czas Wielkiego Postu, był 

okresem, w którym poprzez modlitwę, post i uczynki  

miłosierdzia pozwolimy Bogu realizować Jego plan  

w naszym życiu. Taki sposób przeżywania postu nie jest  

łatwym wyzwaniem. Ja sam zdołałem się już o tym  

przekonać na własnej skórze stawiając czoła pierwszym  

zmaganiom i trudnościom. Dlatego, aby nie ulec  

zniechęceniu i pesymizmowi, potrzebujemy takich  

wydarzeń, jak to, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. 

Bóg ukazał  swoją chwałę w Jezusie Chrystusie na górze 

przemienienia. Potrzebujemy momentów, w których  

doświadczenie Bożej chwały i Jego mocy , doda nam sił do 

niesienia naszych krzyży i umocni naszą wiarę  

w Zmartwychwstanie. 

Msza Święta jest najlepszą okazją, kiedy to jasno możemy  

dostrzec, że krzyż i Boża chwała zmartwychwstania są ze  

sobą ściśle złączone i nie sposób ich oddzielić. Właśnie Msza 

Święta uczy nas, że droga do Bożej Chwały wiedzie przez 

krzyż i ofiarę. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na 

wysoką górę i tam w ich obecności przemienił się.  

Apostołowie zobaczyli Bożą Chwałę i usłyszeli głos Boga  

Ojca, który wskazał im na Jezusa, jako Jego umiłowanego 

Syna. To doświadczenie sprawiło, że apostołowie w Bożej 

obecności poczuli się tak dobrze, że Piotr chce nawet zostać 

tam dłużej. Muszą jednak wracać, aby wypełnić Bożą wolę. 

Bardzo łatwo możemy odnaleźć siebie samych w tej ewangelicznej scenie. W naszym życiu również  

są chwile, kiedy doświadczamy Bożej Chwały i Jego miłości. Chcielibyśmy, aby właśnie takie chwile 

trwały jak najdłużej. Jednak rzeczywistość jest taka, że stale żyjemy na ziemi, w tym świecie  

i nieodłączną częścią naszego życia jest krzyż i cierpienie. Dlatego w chwilach trudnych bardzo ważną 

rzeczą jest  pamiętać o momentach , w których doświadczyliśmy Bożej Chwały i Jego szczególnej  

mocy. Umacniajmy też naszą wiarę i ufność w to, że pewnego dnia Boża Chwała stanie się naszym 

udziałem na wieki. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Marka  9, 2Św. Marka  9, 2--1010  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana  

i zaprowadził ich samych osobno na górę 

wysoką. Tam się przemienił wobec nich. 

Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak 

jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie 

zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, 

którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi,  

dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla  

Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie  

wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli 

przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich,  

a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 

Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz 

potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 

widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby 

nikomu nie rozpowiadali o tym, co  

widzieli, zanim Syn Człowieczy nie  

powstanie z martwych. Zachowali to  

polecenie, rozprawiając tylko między  

sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  RRODZAJUODZAJU    

RRDZDZ  22, 122, 1--2. 92. 9--13. 1513. 15--1818  

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: 

«Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» 

– powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go  

w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 

A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, 

Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa  

i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych 

drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po 

nóż, aby zabić swego syna. 

Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba  

i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto 

jestem ». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na 

chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że 

boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego 

jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza  

siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami  

w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył  

w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 

Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do 

Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie,  

mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś 

Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci 

potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak 

ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi 

zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie 

ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 

jest udziałem twego potomstwa, dlatego że  

usłuchałeś mego rozkazu». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

RRZYMIANZYMIAN  RRZZ  8, 318, 31BB--3434 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 

wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim 

wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić  

z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? 

Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać 

wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł 

za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi  

po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

 W poniedziałek 26-go lutego Gorzkie żale o 7:00  

wieczorem 

 W piątek 2-go maraca zapraszamy na Drogę Krzyżową 

o 8 wieczorem z komunią św. Pierwszopiątkowa  

spowiedź od 7 wieczorem. 

 3 marca / sobota - spotkanie scholi młodzieżowej  

o godz. 5:30  po południu w kościele 

 W sobotę 3-go marca nabożeństwo I soboty po Mszy 

św. o 6.30 PM. 

 W niedzielę za tydzień Msza św. z udziałem dzieci. 

Serdecznie zapraszamy. 

 Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II zaprasza chętnych 

na projekcję filmu: "The Shack" / Chata w języku  

angielskim w sobotę 10 marca po Mszy św. o godz. 

6:30 wieczorem. Film „Chata” powstał na podstawie 

światowego bestsellera o tym samym tytule. Książka 

sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy  

w kilkudziesięciu krajach świata, także w Polsce. Film 

ten, to piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do 

nas w naszych smutkach i rozczarowaniach a także 

uprzejme zaproszenie do podróży do samego serca 

Boga. Serdecznie  zapraszamy! 

 10 marca / sobota - Spotkanie Grupy Młodzieżowej 

Jana Pawła II o godz. 4:30 po południu w budynku 

starej szkoły oraz wspólna Msza św. o godz. 6:30  

wieczorem  

 16 marca / piątek - Droga Krzyżowa z udziałem  

Młodzieży o godz. 8:00 wieczorem.  Serdeczie  

zapraszamy. 

KKOLEKTAOLEKTA  18.II.201818.II.2018  

Tygodniowy Budżet  $  23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka  $   14,451 

-ofiary złożone online                $    7,978 

Razem    $  22,429 

Brakująca Suma   $     1,071 



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  

3/03/20183/03/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

3/04/20183/04/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Michal Przybylski 

Sebastian Hess 

Ania Mucha 

Krzysztof Zieba 

LLEKTORZYEKTORZY  

Tadeusz Młynek 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Ciochon 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Grzegorz Dobek 

Tadeusz Leszewicz 

Janina Adamczyk 

Iwona Hess 

 


