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      NNIEDZIELAIEDZIELA  PPALMOWAALMOWA  

    PPRZYPROWADZILIRZYPROWADZILI  WIĘCWIĘC  OŚLĘOŚLĘ  DODO  JJEZUSAEZUSA    

II  ZARZUCILIZARZUCILI  NANA  NIENIE  SWESWE  PŁASZCZEPŁASZCZE, ,   

AA  OONN  WSIADŁWSIADŁ  NANA  NIENIE. .   

WWIELUIELU  ZAŚZAŚ  SŁAŁOSŁAŁO  SWESWE  PŁASZCZEPŁASZCZE  NANA  DRODZEDRODZE, , 

AA  INNIINNI  GAŁĄZKIGAŁĄZKI  ŚCIĘTEŚCIĘTE  NANA  POLACHPOLACH. .   
Mk 11: 7-8 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

 HHOSANNAOSANNA  ! H! HOSANNAOSANNA  ! ! --  UUKRZYŻUJKRZYŻUJ  ! U! UKRZYŻUJKRZYŻUJ  ! !  

Kochani!  

Byłem wtedy klerykiem po pierwszym roku naszego fran-

ciszkańskiego seminarium w Krakowie. Podczas przerwy 

wakacyjnej pomagałem w organizacji Franciszkańskiego 

Spotkania Młodych i dorocznego odpustu na Kalwarii  

Pacławskiej, koło Przemyśla. Przez prawie dwa tygodnie  

pełniłem dyżur na polu namiotowym pilnując porządku  

i ciszy nocnej. Oczywiście jak to w takich sytuacjach bywa, 

oprócz spotkań z miłymi i sympatycznymi ludźmi , zdarzyły 

się także spotkania z ludźmi zdenerwowanymi, niezadowo-

lonymi z czegoś i narzekającymi, którzy czasami odzywali 

się do nas bardzo niegrzecznie, a wręcz ordynarnie.  

Po skończonym odpuście wracałem do domu. Skorzystałem 

z uprzejmości ówczesnego Ojca Prowincjała, który  

samochodem podwiózł mnie do Przemyśla. Po drodze  

wypytywał mnie, jak mi się pracowało na polu namiotowym. 

Opowiedziałem mu o pozytywach i negatywach mojej pracy. 

Wtedy Ojciec Prowincjał powiedział słowa, które do dzisiaj 

brzmią w moich uszach: „Pamiętaj Bracie Piotrze, że w życiu 

zakonnym i kapłańskim nie będziesz słyszał od ludzi  

tylko hosanna, ale bardzo często będziesz też słyszał:  

Ukrzyżuj, ukrzyżuj.  

Myślę, że to zdanie jest prawdziwe nie tylko w życiu  

zakonnym, czy kapłańskim, ale również w życiu każdego  

z nas. Kiedy usłyszysz od ludzi hosanna nie wpadaj w pychę, 

ale podziękuj Bogu, że mogłeś coś dobrego zrobić. Kiedy  

będą wołali ukrzyżuj, bądź cierpliwy i nie złorzecz im.  

Chrystus jest dla nas wzorem w chwale i poniżeniu.  

Dzisiejszą Palmową Niedzielą zaczynamy obchody  

Wielkiego Tygodnia. Zaczynamy celebrację od przypomnienia sobie uroczystego wjazdu Chrystusa do  

Jerozolimy. Tłumy zgromadzonych ludzi z radością witały Chrystusa krzycząc radosne i przyjazne : Hosanna! 

Ale już za parę dni, zgromadzone tłumy krzyczały: Ukrzyżuj ! Ukrzyżuj ! Te dwie postawy z dzisiejszej  

Ewangelii opisującej wjazd Chrystusa do Jerozolimy są odzwierciedleniem naszej duchowej postawy  

w stosunku do Chrystusa. Najpiękniejszym i najlepszym Hosanna dla Boga, jest nasze głębokie życie religijne. 

Życie napełnione modlitwą i pełnieniem Bożej woli. Podczas czytania Opisu Męki Pańskiej usłyszymy również: 

Ukrzyżuj! Ukrzyżuj ! Taką postawę duchową zajmujemy wówczas, kiedy żyjemy w grzechu, wiara nasza staje 

się słabsza i nie pełnimy woli Bożej w naszym życiu.  

Uczestnicząc w obchodach Świętego Triduum ( Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota ) będziemy 

świadkami Dzieła Odkupienia i Zbawienia, którego dokonał Chrystus. Jezus będzie nas wyprowadzał  

z ciemności i niewoli grzechu do światła i wolności Dzieci Bożych. Stanie się to dzięki Jego Męce, Śmierci  

i Zmartwychwstaniu. Dlatego zapraszam Was gorąco do wzięcia udziału w Liturgii Wielkiego Tygodnia. 

Znajdźcie czas , aby przyjść i przeżywać razem ze wspólnotą parafialną Dzieło naszego Zbawienia. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Marka 11, 1Św. Marka 11, 1--1010  

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage  

i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch  

spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do 

wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu 

do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego  

jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie 

je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto  

pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go 

potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». 

Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi  

z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy 

ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma  

znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś  

odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił.  

I pozwolili im. 

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili 

na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu 

zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki 

ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali  

i którzy szli za Nim, wołali: 

«Hosanna! Błogosławiony Ten, który  

przychodzi w imię Pańskie. 

Błogosławione królestwo ojca naszego,  

Dawida, które nadchodzi. 

Hosanna na wysokościach!» 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

Czas jest cenny, im lepiej będziecie wyposażeni  

w narzędzia wiedzy, tym pewniej będziecie walczyć, gdy 

później będziecie musieli wejść na pole walki - nie  

będziecie musieli się wstydzić. 

Jezu, tak jak zaprosiłeś uczniów, aby Ci towarzyszyli  

w wydarzeniach paschalnych, tak zaproś i mnie. Chcę iść 

za Tobą. Pragnę dotrwać w oczekiwaniu na Poranek 

Zmartwychwstania. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 W poniedziałek 26-go marca zapraszamy na Gorzkie Żale  

o 7 PM. 

 Spowiedź będzie jeszcze w najbliższy poniedziałek, wtorek  

i środę od 12 w południe do 1PM. W środę wieczorem  

odbędzie się liturgia pokutna połączona ze spowiedzią świętą 

o 7 PM. 

 Generalne sprzątanie kościoła przed świętami odbędzie  

się w najbliższy  wtorek  27-go marca od 9-12. Osoby, które 

mogą pomóc w ten dzień proszone są o zapisanie się  

w biurze parafialnym. 

 Dzisiaj po Mszy zapraszamy do zakupu baranków  

wielkanocnych zrobionych przez naszą grupę młodzieżową. 

Dochód przeznaczony jest na sponsorowanie wyjazdu grupy 

na letni obóz. 

 W niedzielę 8-go kwietnia o 3.PM w Copernicus Center  

odbędzie się koncert charytatywny z okazji 5 rocznicy  

powstania  fundacji: You Can Be My Angel, na którym wy-

stąpi Andrzej Piaseczny. Bilety do nabycia na stronie interne-

towej Copernicus Center, Bilety.Com, albo Doma Shiping. 

KKOLEKTAOLEKTA  18.III.201818.III.2018  

Tygodniowy Budżet $  23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka $    14,569  

-ofiary złożone online  $      7,755    

Razem   $  22,324 

Brakująca suma  $       1,176 

WWYMIANAYMIANA  SSYSTEMUYSTEMU  GGRZEWCZORZEWCZO  --

CCHŁODZĄCEGOHŁODZĄCEGO  W KW KOŚCIELEOŚCIELE 

Krótko przed zimą musieliśmy wymie-

nić pokrycie dachu naszego kościoła, 

aby uniknąć zniszczenia jego wnętrza 

przez wodę cieknącą z  dachu. Dzięki 

Bożemu błogosławieństwu i szczodro-

ści parafian oraz Rycerzy Kolumba 

udało nam się zebrać potrzebną sumę 

$180,000 na ten cel. 

W tym okresie zimowym okazało się, że nasz system 

grzewczo-chłodzący jest w tak złym stanie, iż musimy go 

wymienić na wiosnę. Koszt tego projektu to $90,000-

$100,000. Planujemy zacząć pracę po 8 kwietnia tego  

roku. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o wsparcie 

finansowe tego projektu. W kwietniu w wysyłanych do 

Was zestawach kopert pojawią się koperty na ten cel  

z napisem Heating and Cooling Replacement Fund.  

Również będzie utworzona elektroniczna forma wsparcia 

tego projektu przez Give Central z tym  

samym napisem. Z góry dziękuję za ofiarność. Jest już 

pierwsza dobra wiadomość, jeden z parafian  

zdecydował się ofiarować jednego dolara za każdy  

ofiarowany dolar na ten cel do $ 15,000.  Czyli w ten  

sposób mielibyśmy już 30,000. 

O. Piotr Sarnicki 

Proboszcz 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  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  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN  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. 



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  

3/31/20183/31/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

4/1/20184/1/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  OOTWARTETWARTE  ZZAPISYAPISY  OOTWARTETWARTE  ZZAPISYAPISY  

LLEKTORZYEKTORZY  

Tadeusz Młynek 

Jarek Kaecki 

Waldemar Stec 

Maria Serafin 

Anna Przybylska 

                                GGODZINAODZINA  5:00 5:00 AMAM 

Jerzy Wąż 

Grzegorz Dobek 

Tadeusz Młynek 

                GGODZINAODZINA  1:00 1:00 PMPM 

Waldemar Stec 

Krystyna Skoczylas 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

OOBECNIBECNI  NANA  MMSZYSZY  ŚŚWW. . LEKTORZYLEKTORZY  II  MINISTROWIEMINISTROWIE  

EUCHARYSTIIEUCHARYSTII  CHĘTNICHĘTNI  DODO  SŁUŻBYSŁUŻBY  PROSZENIPROSZENI  SĄSĄ    

OO  ZGŁOSZENIEZGŁOSZENIE  SIĘSIĘ  DODO  ZAKRYSTIIZAKRYSTII  NAJPÓŹNIEJNAJPÓŹNIEJ    

10 10 MINMIN  PRZEDPRZED  ROZPOCZĘCIEMROZPOCZĘCIEM  MSZYMSZY..  


