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 “Rzekł do niej Jezus:  

«I Ja ciebie nie potępiam.  

- Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».” 

Jn 8:11b 



PPOSZANOWANIEOSZANOWANIE  

Chyba każdy doskonale pamięta czasy swojej nauki. Wiedza, 

którą nas karmiono, nie zawsze była najlepszym pokarmem.  

Z niektórymi twierdzeniami zgadzaliśmy się, ale były też takie, 

których nie byliśmy w stanie przyjąć. Niektóre z przedmiotów, 

które musieliśmy „zaliczać”, nie były nam później potrzebne.  

W miarę upływu czasu te sprawy stają się mało istotne.  

A w pamięci pozostają ci nauczyciele czy wykładowcy, którzy 

niezależnie od wykładanego przedmiotu potrafili swoich 

uczniów lub studentów nauczyć poszanowania innych. 

Czy tak jest i dzisiaj? Szkół jest na pewno dużo więcej, ale czy 

wartości przekazywane młodemu pokoleniu są właściwe?  

Czy szkoła lub uczelnia uczy poszanowania wiedzy, ludzi,  

społeczeństwa? Kim się stajemy, jakimi ludźmi dzisiaj jesteśmy? 

Brakuje nam wzajemnego poszanowania. I to nie tylko ludzi 

starszych, rodziców, dziadków. Brakuje nam poszanowania  

nawet samych siebie, co przejawia się brakiem szacunku do  

własnego zdrowia, a czasami i życia. Podobnie wygląda to  

w odniesieniu do naszego życia duchowego. 

Życie duchowe to nie tylko msza niedzielna, lecz także nasze  

modlitwy poranne i wieczorne, przed i po posiłkach, oddawanie 

czci Jezusowi niesionemu do chorego przez księdza czy szafarza. 

To także poszanowanie, okazywanie czci i miłości innym,  

a przede wszystkim Bogu. 

„I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na  

najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno 

[czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku  

temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku  

nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie  

Jezusie.” (Flp 3,8a.13-14) Jakże znamienne są te słowa św.  

Pawła, jakże mądre i aktualne. 

Nie licytujmy się, kto z nas lepszy, godniejszy, bardziej święty. 

Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo Boże, pozwólmy by ugodziło ono nasze serca i wyzwoliło nasze lepsze JA.  

To JA, które nie zapomina o uczciwości, godności, szacunku do innych i do siebie samego. 

Łatwo innych poprawiać i krytykować, łatwo wytykać innym zło całego świata. Ale pamiętajmy, że grzeszni 

jesteśmy wszyscy. Więc postępujmy tak, by nie znaleźć się w sytuacji tych, którzy usłyszeli: «Kto z was jest bez 

grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». A wtedy żyć będzie nam się lepiej. 

Prośmy naszego Ojca, aby nauczył nas poszanowania innych i samych siebie. 

Piotr Blachowski 

RREFLEKSJAEFLEKSJA  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Jana 8:1św. Jana 8:1--1111  

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale  

o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały 

lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, 

nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 

przyprowadzili do Niego kobietę, którą  

dopiero co pochwycono na cudzołóstwie,  

a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 

Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 

pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 

Mojżesz nakazał nam takie kamienować.  

A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając 

Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po 

ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 

podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest 

bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią  

kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, 

pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli 

odchodzić, poczynając od starszych, aż do 

ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta 

stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do 

niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 

potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» 

Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie  

potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

KKOLEKTAOLEKTA  31.III.201931.III.2019  

Tygodniowy Budżet             $  23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka             $    15, 094.00 

-ofiary złożone online              $      4, 234.00 

Razem              $    19,328.00  

 W poniedziałek  8 - go kwietnia  zapraszamy na 

Mszę Świętą z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji. W ten dzień zostanie zebrana kolekta 

na nasze misje w Ugandzie. 

 W najbliższą środę 10-go kwietnia w naszym  

kościele będzie całodzienna spowiedź w kaplicy 

od 9 rano do 8 wieczorem w ramach  

diecezjalnego dnia pojednania. Zapraszamy do 

wykorzystania tej okazji. 

 W przyszły weekend nie będzie spowiedzi przed 

mszami w języku polskim, ale po mszach  

i będzie spowiadać kilku kapłanów. 

 Szczegółowy rozkład spowiedzi świątecznej oraz 

Triduum Paschalnego jest podany w biuletynie  

i na stronie internetowej. 

 W przyszłą niedzielę o godzinie 1 PM zapraszamy 

dzieci ubrane w stroje ludowe oraz harcerzy do 

procesji z palmami. 

 Prosimy o ofiary na kwiaty do Bożego Grobu,  

które można składać do skrzynki z tyłu kościoła  

z takim napisem. 

 Świąteczne sprzątanie kościoła odbędzie się  

w Wielki Wtorek 16-go kwietnia od 9 do 11.45  

rano. Prosimy o pomoc.  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  43, 1643, 16--2121  

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze  

i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy 

i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie  

powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 

«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie  

roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja  

dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej 

nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni,  

ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta 

polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę  

wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud  

wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać 

będzie moją chwałę». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN    

FFLPLP  3, 83, 8--1414  

Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą 

wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. 

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to  

za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł  

się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości,  

pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość,  

otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość 

pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez  

poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, 

jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że  

upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do  

pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem  

doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam 

zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, 

ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną,  

a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę  

ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 

wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. 



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 

04/13/2019 

NIEDZIELA 

04/14/2019 

MINISTRANCI 
Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Michal Przybylski 

Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Ania Mucha 

LEKTORZY 

Jerzy Wąż 

Krystyna Skoczylas 

Małgorzata Czubat 

Jarek Kawcki 

Marcin Wojtulewicz 

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 

Iwona Hess 

Zuzanna Waz 

Wlodzimierz Szyda 

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 


