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      Zesłanie Ducha ŚwiętegoZesłanie Ducha Świętego  

„G„GDYDY  JEDNAKJEDNAK  PRZYJDZIEPRZYJDZIE  PPOCIESZYCIELOCIESZYCIEL, , 

KTÓREGOKTÓREGO  JJAA  WAMWAM  POŚLĘPOŚLĘ  ODOD  OOJCAJCA, , 

DDUCHUCH  PPRAWDYRAWDY, , KTÓRYKTÓRY  ODOD  OOJCAJCA    

POCHODZIPOCHODZI, O, ONN  BĘDZIEBĘDZIE  ŚWIADCZYŁŚWIADCZYŁ    

OO  MMNIENIE””  
 J 15:26 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„P„POO  TYCHTYCH  SŁOWACHSŁOWACH  TCHNĄŁTCHNĄŁ  NANA  NICHNICH  II  POWIEDZIAŁPOWIEDZIAŁ: W: WEŹMIJCIEEŹMIJCIE  DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

  Duch Święty jest Tym, który ożywia Kościół i daje mu 

nieustanną świeżość oraz energię do głoszenia Ewangelii. 

Duch Święty potrafi ożywić nawet to, co wydaje się już 

umarłe i nie do odratowania. 

  Alfred Palla w swojej książce pt. Niewidzialna wojna  

o twoje życie opowiada następującą historię: „Po swym 

nawróceniu w czasie studiów w Krakowie przyjmowałem 

chrzest z grupą kilkunastu osób w różnym wieku.  

Wśród nich był Józef. W szatni podzielił się ze mną swoją 

tragiczną historią. W młodości wraz z żoną zetknęli się  

z Ewangelią, ale podczas gdy ona przyjęła Chrystusa  

i służyła Mu swymi darami, on wybrał alkohol, trwoniąc  

pieniądze i siły. 

  Niejedna kobieta porzuciłaby go, ale ona modliła się  

o jego zbawienie. Zdarzało się, że gdy wracał nietrzeźwy, 

pomagała mu wejść do mieszkania, myła i kładła do  

łóżka. Minęło 20 lat. Józef przeszedł w tym czasie  

dwadzieścia różnych zabiegów w szpitalu. Dwadzieścia  

lat modlitw żony i jej kościoła zostało jednak  

wysłuchanych. Józef nawrócił się. 

  Kiedy przebieraliśmy się w szatni do chrztu, Józef pokazał mi wiele blizn, jakie pozostawił na jego ciele 

skalpel chirurga. Powiedział, że mógłby uniknąć dwudziestu zmarnowanych lat i oszczędzić sobie wiele 

tych zabiegów, gdyby przyjął Chrystusa jednocześnie z żoną. Niemniej cieszył się, że w końcu dokonał  

tego wyboru, a także z tego, że ja podjąłem tę decyzję w młodości” 

  Modlitwa do Ducha Świętego jest ważna  szczególnie w tych sprawach, gdzie wydaje się, że nic już nie 

pomoże. Duch potrafi wskrzesić zmarłych i cieleśnie i duchowo. Na koniec piękna myśl na ten  

temat św. Cyryla Jerozolimskiego: 

  „Jeśli ścięte drzewo jeszcze zakwita, to umarły człowiek nie ożyje? Jeśli zżęte i schowane w stodole zboże 

oczekuje na wzejście, czyż inaczej będzie z człowiekiem zżętym z tego świata? Nawet gałązka winnego 

krzewu czy innego drzewa, ucięta i zasadzona odżywa i przynosi owoce. Czyż więc człowiek, któremu  

służą rośliny, złożony w ziemi, nie powstanie z martwych? Cóż jest trudniejsze: Zbudować nową figurę 

czy naprawić zniszczoną? Jeśli Bóg stworzył nas z niczego, czyż nie potrafi nas, już powołanych do bytu, 

znów zbudzić po naszym rozpadnięciu się?” 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Świętego Jana Świętego Jana   

J 15, 26J 15, 26--27; 16, 1227; 16, 12--1515  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę  

od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi,  

On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo 

jesteście ze Mną od początku. 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 

znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 

będzie mówił od siebie, ale powie wszystko,  

cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie 

i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 

Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 

objawi». 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



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  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  GGALATÓWALATÓW  5, 165, 16--2525  

Bracia: 

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch,  

a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma  

między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co  

chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić  

duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. 

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się  

z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwal-

stwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń 

za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość,  

pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich  

zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,  

którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa  

Bożego nie odziedziczą. 

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój,  

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,  

łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie 

ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, 

ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami  

i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się 

też stosujmy. 



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 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  MMAJAJ. .   

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA::  

Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję,  

wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na  

wyzwania dzisiejszego świata. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  13.V.201813.V.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   16,295 

-ofiary złożone online  $     2,875 

Razem   $  19,170 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND

    $  72,147.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $      57,674  

 W poniedziałek 21-go maja Msza św. o 7 wieczorem i nabożeństwo 

majowe. 

 W zeszłym tygodniu zapoznaliśmy was z tegoroczną kolektą  

diecezjalną: „Miłujcie się wzajemnie”, która wspiera wiele  

programów duszpasterskich i akcji na rzecz potrzebujących  

prowadzonych przez Diecezję. Osoby zapisane do naszej parafii 

otrzymały koperty przeznaczone na ten cel. Prosimy i przypomina-

my o przynoszeniu tych kopert ze zobowiązaniami i ofiarami na ten 

cel. Ci z Was, którzy nie otrzymali kopert, mogą je wziąć z kościoła  

i przynieść w następnych tygodniach. W tym roku Diecezja  

zobowiązała nas do zebrania $113.000 na ten cel. 

 Dziękujemy za ofiary składane na wymianę systemu grzewczo-

chłodzącego w naszym kościele.  Projekt jest prawie ukończony, ale 

stale potrzebujemy zebrać $ 28 tysięcy na zapłacenie tych prac.  

W ławkach znajdują się koperty na ten cel . 

 Za dwa tygodnie w Niedzielę 3-go czerwca obchodzimy Uroczystość 

Bożego Ciała. Z tej okazji będzie uroczysta Msza św. o 11 AM  

w kościele, a po niej procesja do czterech ołtarzy na zewnątrz  

kościoła.  Po Mszy św. zapraszamy na poczęstunek do budynku  

Starej szkoły. 

 Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne w strojach do procesji. 

Dziewczynki do sypania kwiatków, natomiast chłopcy dostaną 

dzwoneczki. Mogą też dołączyć młodsze dzieci na biało albo  

w strojach regionalnych. Prosimy aby dzieci biorące udział  

w procesji przyszły o 10.15 AM na krótką próbę. 


