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      Niedziela Miłosierdzia BożegoNiedziela Miłosierdzia Bożego  

JJEZUEZU  UUFAMFAM  TTOBIEOBIE  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

JJEZUEZU  UUFAMFAM  TTOBIEOBIE! !   
Drodzy Przyjaciele, 

 Anka ma dwadzieścia kilka lat i przebywa w ośrodku  

odwykowym dla narkomanów. Od kilku lat zdecydowanie  

walczy ze swoją słabością. W pokoju, gdzie mieszka, na jej  

biurku znajduje się jedynie lampka, obok niej mały, biały  

obrusik, a na nim niewielki obrazek: Pan Jezus w białej szacie. 

Jedną rękę ma wzniesioną do błogosławieństwa, a drugą  

dotyka szaty na sercu. Z uchylenia szaty na piersiach wychodzą 

dwa promienie: biały i czerwony. A u dołu napis: Jezu, ufam 

Tobie! Jemu zaufała, że pomoże jej na nowo stać się  

człowiekiem. Jej pierwsze spotkanie z Jezusem miłosiernym 

było niezwykłe i nigdy nie przypuszczała, że On w tak niezwykły 

sposób pokaże jej, jak bardzo Mu na niej zależy. Kilka lat temu 

jako narkomanka sięgnęła dna, wszystkie pieniądze wydała na 

narkotyki. Tamtego popołudnia znowu odczuła głód  

narkotyczny, tylko, że nie miała już pieniędzy. I wtedy idąc  

ulicą wyrwała starszej kobiecie torebkę i uciekła. Wbiegła do 

pierwszej lepszej kamienicy i wyrzuciła całą zawartość torebki 

na schody, byle tylko mieć te pieniądze. Jakież było jej  

rozczarowanie, gdy okazało się, że w portfelu jest tylko 10 zł... 

Tylko 10 zł i obrazek, który do dzisiaj stoi na jej biurku 

w ośrodku... Gdy tak klęczała zawiedziona nad tą torebką, ktoś 

nagle z tyłu dotknął jej ramienia. Ogląda się, a to ta staruszka, 

którą okradła. Ta kobieta nie krzyczała, nie groziła i nie  

straszyła policją, powiedziała tylko: „Jaka ty jesteś biedna, ty 

chyba nigdy nie czułaś, że ktoś cię kocha...”. Od tamtego  

wydarzenia minęło kilka lat, wówczas torebkę i pieniądze odda-

ła staruszce, a sobie zostawiła tylko obrazek i postanowiła się 

leczyć, bo poczuła, że Ktoś ją jednak kocha. Miłosierny Jezus, 

który przyszedł do niej wtedy, kiedy była przekonana, że dla 

nikogo nic nie jest już warta... 

 Historia młodej Anny to jedna z tysięcy, które wydarzyły się  

w życiu ludzi za przyczyną Jezusa Miłosiernego. Chrystus przed 

laty skierował do Św. Faustyny Kowalskiej te słowa: „Nie  

znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufno-

ścią do miłosierdzia mojego”. To orędzie o Bożym  

miłosierdziu jest nam bardzo potrzebne. Sami musimy ufać w  

miłość i miłosierdzie Boga, abyśmy umocnieni tą prawdą, byli 

apostołami miłosierdzia Bożego. Jak apostołować? Mamy trzy proste i podstawowe formy: uczynki miłosierdzia, 

słowo miłosierne i modlitwa miłosierna. Zachęcam wszystkich do odmawiania o godzinie trzeciej po południu  

Koronki do Bożego Miłosierdzia. Każdego dnia o tej godzinie miliony ust i serc na całym świecie odmawiają tą 

owocną i pękną modlitwę. Modlitwa ta ocaliła niejedno nie narodzone życie, uchroniła przed rozpadem niejedną 

rodzinę. Ta modlitwa codziennie ocala miliony, tych, którzy z ufnością ją odmawiają: „Dla Jego bolesnej męki, 

miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Jana 20, 19Św. 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 odpuszczo-

ne, 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 gwoź-

dzi, 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 zapisano, 

abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem  

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

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  KKWIECIEŃWIECIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  OOGÓLNAGÓLNA  

Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania  

w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę  

wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

Kto ufa Panu, nie zatonie, nie upadnie! Jego mocą 

jest Pan, nie upadnie, dopóki nie zechce tego Pan,  

a Pan nigdy tego nie chce! 

Jezu , który dziś okazujesz nam swoje  miłosierdzie,  

uzdolnij nas, słabych ludzi, do bycia świadkami  

Twojego miłosierdzia. Oddal od nas wszelki lęk i pychę. 

KKOLEKTAOLEKTA  01.IV.201801.IV.2018  

Niedzielna Zmartwchwstania Pańskiego: 

  

-ofiary złożone do koszyka $    43,203 

-ofiary złożone online  $       5,780 

Razem   $   48,983 

Ofiary Złożone na Grób Pański w Jerozolimie

            $     4,091 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND 

    $  10,135.00 

WWYMIANAYMIANA  SSYSTEMUYSTEMU  GGRZEWCZORZEWCZO  --

CCHŁODZĄCEGOHŁODZĄCEGO  W KW KOŚCIELEOŚCIELE 

Krótko przed zimą musieliśmy  

wymienić pokrycie dachu naszego 

kościoła, aby uniknąć zniszczenia 

jego wnętrza przez wodę cieknącą  

z  dachu. Dzięki Bożemu błogosła-

wieństwu i szczodrości 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  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  4, 324, 32--3535  

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy 

uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co  

posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie  

z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana 

Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele 

pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze 

uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. 

Każdemu też rozdzielano według potrzeby. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. J. JANAANA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  5, 15, 1--66  

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga 

się narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, 

miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał.  

Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy  

miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania,  

albowiem miłość względem Boga polega na  

spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są 

ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone,  

zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które  

zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że  

Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę 

i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie  

i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest  

prawdą. 



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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

4/14/20184/14/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

4/15/20184/15/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Maja Fajczyk 

Maya Rogalski 

Philip Pedicone 

Piotr Ptaszek 

Krzysztof Ptaszek 

Ada Saletnik 

Ania Furman  

Philip Furman 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Zuzanna Bajda 

LLEKTORZYEKTORZY  

Grzegorz Dobek 

Waldemar Stec 

Krystyna Skoczylas 

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  

Tadeusz Leszewicz 

Monika Hess 

Jatek Kawecki 

Iwona Hess 

 W poniedziałek 9-go kwietnia zapraszamy na Mszę św. O 7 PM  

i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W Przyszły weekend podczas wszystkich Mszy Świętych zostanie 

udzielony sakrament namaszczenia chorych. Osoby przyjmujące 

ten sakrament powinny być w stanie łaski uświęcającej. 

 W niedzielę 22-go kwietnia po Mszy św. O 1 PM zapraszamy na  

żurek wielkanocny do budynku starej szkoły. Bilety do nabycia po 

Mszy św. Osoby chętne do upieczenia ciasta na słodki stół prosimy 

o zapisanie się przy stole z biletami. 

 Przypominamy, że rozpoczęliśmy prace nad wymianą systemu 

grzewczo-chłodzącego w naszym kościele. Koszt wymiany to  

$ 100,000. Prosimy o składanie ofiar na ten cel w osobnych  

kopertach, które otrzymaliście w komplecie kopert parafialnych 

albo w normalnych kopertach z napisem wymiana ogrzewania. 


