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Lecz on mu odpowiedział:  

“Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie  

i wszystko moje do ciebie należy.” 

Łk 15:31 



“R“RADUJADUJ  SIĘSIĘ  JJEROZOLIMOEROZOLIMO, , ZBIERZCIEZBIERZCIE  SIĘSIĘ  WSZYSCYWSZYSCY, , KTÓRZYKTÓRZY  JĄJĄ  KOCHACIEKOCHACIE. C. CIESZCIEIESZCIE  SIĘSIĘ, , WYWY, , KTÓRZYKTÓRZY  BYLIŚCIEBYLIŚCIE  SMUTNISMUTNI, ,   

WESELCIEWESELCIE  SIĘSIĘ  II  NASYCAJCIENASYCAJCIE  UU  ŹRÓDŁAŹRÓDŁA  WASZEJWASZEJ  POCIECHYPOCIECHY.” .”  

   Drodzy Przyjaciele!  

Na samym wstępie dzisiejszej refleksji zacytowałem słowa  

z antyfony mszalnej na wejście, która wzywa nas do radości. 

Dzisiejsza czwarta już Niedziela Wielkiego Postu, jest  

nazywana niedzielą radości. Co jest przyczyną tej duchowej 

radości, do której zachęca nas dzisiejsza liturgia?  

  Niewątpliwie oprócz wątku zbliżających się Świat  

Zmartwychwstania, główną przyczyną naszej radości jest 

temat Bożego przebaczenia i miłosierdzia, podjęty  

w Ewangelii, która dziś przytacza nam podobieństwo  

o marnotrawnym synu. Młodszy syn, który opuścił ojca , 

roztrwonił cały swój majątek i prawie, że stracił życie,  

w końcu pod wpływem biedy opamiętuje się . Przypomina 

sobie o dobrych czasach, kiedy mógł być w domu ojca  

i doświadczać jego dobroci. Zdecydował się wrócić.  

Następnie Św. Łukasz mówi nam, że kiedy młodszy syn był 

jeszcze daleko: “... ujrzał go jego ojciec... Wybiegł naprzeciw 

niego...”. Ojciec przez cały czas nieobecności swojego syna, 

myślał o nim i z utęsknieniem wypatrywał jego powrotu, aby 

móc wybiec mu naprzeciw.  

  Bóg nigdy nie przestaje mieć nadziei, że wrócimy do Niego. 

Ojciec stale na nas spogląda, nie po to, aby nas złapać na 

jakimś błędzie, grzechu i nas za to pokarać. Patrzy na nas, 

aby zawsze być gotowy wybiec nam naprzeciw, przytulić nas 

do siebie, ucałować i przyodziać nas na nowo w szatę swojej 

łaski i sandały Bożego synostwa. Właśnie ta aktywna,  

bezwarunkowa miłość Boga, jest źródłem chrześcijańskiej 

radości.  

  Ojciec z dzisiejszej przypowieści również wychodzi na  

zewnątrz, aby spotkać się ze starszym synem, któremu nie 

podoba się sposób w jaki ojciec wita jego marnotrawnego 

brata. Tłumaczy mu, dlaczego trzeba się cieszyć i radować  

z powrotu młodszego syna.  

  Na pewno pamięć o miłości Boga do nas i Jego ciągłej goto-

wości, aby przyjąć nas z powrotem jest jedną z głównych 

przyczyn chrześcijańskiej radości.  

  No tak, ale ojciec z dzisiejszej przypowieści, który czekał na 

syna, nie mógł jednak zmusić go do powrotu. Potrzebny był 

moment, w którym syn podjął decyzję :  “Zabiorę się i pójdę 

do mego ojca, i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu 

i względem ciebie.... Wybrał się więc i poszedł do swojego 

ojca. W tym momencie naszej refleksji musimy powrócić do 

ważnego etapu wielkopostnej przemiany, jaką jest spowiedź  

sakramentalna. Jak marnotrawny syn z dzisiejszej Ewangelii, 

musimy zrobić ten jeden krok w kierunku Ojca Niebieskiego 

i przystąpić do Sakramentu Spowiedzi. Już za parę dni,  

zaczynamy Rekolekcje Wielkopostne, podczas, których  

będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi. Zachęcam Was  

i zapraszam bardzo gorąco, abyście znaleźli czas na waszą 

duchową odnowę. Program rekolekcji  i  rozkład spowiedzi są 

podane w biuletynie. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 15:1św. Łukasza 15:1--3,113,11--3232  

  W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy  

i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 

w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

  «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do 

ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. 

Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy 

syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam  

roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 

  A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on 

sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do 

jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, 

żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 

którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. 

  Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca 

ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę 

się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 

przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien  

nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich 

najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 

  A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się  

głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję  

i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim 

synem”. 

  Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko  

najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę  

i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: bę-

dziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umar-

ły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 

  Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał  

i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 

ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat 

powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ  

odzyskał go zdrowego”. 

  Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego  

wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle 

lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie 

nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.  

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 

z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 

  Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze 

mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić 

się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się”». 



IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA      

MMODLITWYODLITWY  NANA    KKWIECIEŃWIECIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, 

przebywających na obszarach objętych wojną, którzy 

ryzykują własne życie, by ratować życie innych. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

KKOLEKTAOLEKTA  24.III.201924.III.2019  

Tygodniowy Budżet             $  23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka             $   13,083.00 

-ofiary złożone online              $     4,289.00 

Razem              $   17,372.00    

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  JJOZUEGOOZUEGO    

JJOZOZ  5, 95, 9AA. 10. 10--1212  

Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę  

egipską». 

Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam  

obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca  

wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia 

Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna 

prażone tego samego dnia. 

Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon 

tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz 

żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

KKORYNTIANORYNTIAN  2 K2 KOROR  5, 175, 17--2121  

Bracia: 

Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym  

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko 

stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 

który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam 

posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał 

z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, 

nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc  

w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby 

Boga samego, który przez nas udziela napomnień. 

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 

On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał 

grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością  

Bożą. 

 W poniedziałek  1-go kwietnia zapraszamy na 

Gorzkie Żale. 

 W najbliższy  czwartek 4-go kwietnia  o godzinie 

5:30 wieczorem w naszej parafii odbędzie się  

uroczystość bierzmowania. Prosimy o modlitwę  

w intencji kandydatów do przyjęcia tego  

sakramentu. 

 W najbliższy piątek 5-go kwietnia Droga  

Krzyżowa o 8 wieczorem będzie połączona  

z Komunią Świętą z okazji pierwszego piątku. 

Spowiedź od godziny 7 wieczorem. 

 W przyszłą sobotę 6-go kwietnia zaczynamy  

rekolekcje wielkopostne. Połączone ze  

spowiedzią . Rekolekcje wygłosi nasz  

franciszkański misjonarz z Ugandy O. Piotr  

Dąbek . W czasie rekolekcji zostanie zebrana  

druga kolekta na nasze misje w Ugandzie.  

Program rekolekcji jest w biuletynie i na stronie 

internetowej. 

 W niedzielę za tydzień Msza z udziałem dzieci  

o 1 PM i nauką rekolekcyjną dla dorosłych. 

 W związku z rekolekcjami w przyszły weekend  

nie będzie spowiedzi przed mszami w języku  

polskim, ale po mszach świętych. 



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  

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

04/06/2019 

NIEDZIELA 

04/07/2019 

MINISTRANCI 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Agnieszka Gorski 

Kacper Soja 

Maya Rogalski 

Ada Saletnik 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Philip Jackowski 

Mateusz Markowski 

LEKTORZY 

Waldemar Stec 

Katarzyna Ciochon 

Małgorzata Czubat 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 

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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 


