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4  N i e d z i e l a   

Wi e l k i e g o  P o s t u  



Czwarta Niedziela Wielkiego Postu  

Jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. Jednak 
dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu, różni 
się od pozostałych. W czwartą niedzielę Wielkiego 

Postu słyszymy zachętę, aby odstąpić od 
wielkopostnej zadumy, aby cieszyć się i radość tę 

czerpać od Pana. Kolekta przypomina nam o tym, że 
już niedługo będziemy przeżywać prawdziwą 

wielkanocną radość, że dni wielkiego świętowania są 
już blisko. Bardzo ważną częścią naszego 

przygotowania do Świąt Wielkanocnych jest dbanie o 
czystość serca. Czyste serce mamy, kiedy jesteśmy 
wolni od grzechu. Zapraszamy was do udziału w 
rekolekcjach wielkopostnych i do skorzystania z 

sakramentu pokuty i pojednania.  

Odbędą się rekolekcje wielkopostne. Oferujemy wam 
też bardzo wiele okazji do skorzystania z sakramentu 
spowiedzi, oto one:  

Rekolekcje Wielkopostne 2023:   

● Piątek, 24 marca 8:00 PM: Droga Krzyżowa z 
nauką rekolekcyjną, spowiedź.  

● Sobota, 25 marca 6:30 PM: Msza św. z nauką 
rekolekcyjną, spowiedź.  

Rekolekcje poprowadzi dla nas o. Jacek Lisowski 
OFM Conv. z Peru.  

Spowiedź święta:  

● Środa, 29 marca – „Be Reconciled Day” – spowiedź w kaplicy od 9:00 AM do 8:00 PM,  

● Poniedziałek, 3 kwietnia – spowiedź w kościele od 12:00 PM do 1:00 PM,  

● Wtorek, 4 kwietnia – Communal Penance Service – spowiedź w kościele od 7:00 PM,  

● Środa, 5 kwietnia – spowiedź w kościele od 12:00 PM do 1:00 PM.  

● Spowiadamy także w każdy wtorek od godz. 6:00 PM – 7:00 PM oraz w sobotę od 9:00 AM – 10:00 AM  
i od 3:00 PM – 4:00 PM (chyba że ogłoszone inaczej).  

Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na „ostatnią chwilę”.  
Zapraszamy—Pokój i Dobro! 

Bracia franciszkanie.  

W           
G  

 SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  JANA 

                                      J 9, 1.6-9. 13-17. 34-38 

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od urodzenia.  

 

To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i 
nałożył je na oczy niewidomego, 7 i rzekł do niego: «Idź, 
obmyj się w sadzawce Siloam*» - co się tłumaczy: Posłany. 
On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 8 A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż 
to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 9 Jedni twierdzili: 
«Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do 
tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jest-
em». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze 
niewidomego, do faryzeuszów.  

 

A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu 
oczy, był szabat. 15 I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki 
sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na 
oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie 
zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób 
człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstało 
wśród nich rozdwojenie. 
 

Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o 
Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?» Od-
powiedział: «To prorok». Na to dali mu taką odpowiedź: 
«Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?» I 
precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i 
spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, 
abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim 
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».  

On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.  



Ogłoszenia 
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela                                             
                 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13 

 

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Po-
syłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami 
upatrzyłem sobie króla». 
 

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z 
pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan 
jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, 
ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, 
jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co 
dostępne dla oczu, a Pan widzi serce». I Jesse przedstawił 
Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył 
Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». 
 

Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy 
młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz 
on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po 
niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, 
dopóki on nie przyjdzie». 
 

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne 
oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, 
to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go 
pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował 
Dawida.  

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Efezjan                   
                            Ef 5, 8-14 

Bracia: 
 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością 
w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem 
światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. 
Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w be-
zowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, na-
wracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje 

 

po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te 
rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, 
bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 
 

Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z mart-
wych, a zajaśnieje ci Chrystus».  

 

 

W dniach 19-21.03 w naszej parafii będą odbywać się 
rekolekcje w j. angielskim. Z tego też powodu w 
poniedziałek, 20.03, nie będzie Mszy św. i 
nabożeństwa Gorzkich Żali; we wtorek 21.03 nie 
będzie spowiedzi o godz. 6:00 PM.  

Zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach 
wielkopostnych w j. polskim, które poprowadzi dla 
nas o. Jacek Lisowski z Peru. Rekolekcje odbędą się 
w następującym porządku:  

w piątek 24.03 Droga Krzyżowa z nauką 
rekolekcyjną o godz. 8:00 PM, później spowiedź;  

w sobotę 25.03 Msza św. z nauką rekolekcyjną o 
godz. 6:30 PM, później spowiedź.  

Zachęcamy wszystkich do udziału w rekolekcjach i 
do skorzystania z możliwości przystąpienia do 
spowiedzi. Druga taca, która zostanie zebrana w 
ramach polskich rekolekcji, przeznaczona będzie na 
nasze misje w Peru.  

W sobotę 25.03 o godz. 10:00 AM bp. Malloy udzieli 
sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Z tego 
powodu nie będzie Mszy św. o godz. 8:30 AM oraz 
spowiedzi o godz. 9:00 AM. Spowiedź 
popołudniowa jak zawsze, tj. od godz. 3:00 PM do 
4:00 PM.  

Plan spowiedzi wielkopostnych znajduje się w polskim 
biuletynie. Prosimy, abyście zaplanowali czas na 
spowiedź i nie zostawiali jej na „ostatnią chwilę”.  

Zapisy do parafii są przyjmowane w biurze parafialnym.  

Intencje na polskie Msze św. przyjmowane są w 
weekendy przed i po każdej polskiej Mszy św. oraz 
w tygodniu w biurze parafialnym.  

Wszystkim Wam – naszym parafianom i gościom – 
życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia.  

OGŁOSZENIE: 

Polska szkoła poszukuje osoby na stano-

wisko woźnego.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z dyrekcją szkoły: 

Dyrektor: Tadeusz Młynek tel 224 436 0321 

Vice dyrektor: Agnieszka Kostrzewa tel 224 600 0406. 



Parafia  
Św. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Strona Internetowa:                    
www.po-polsku.stmargarettmary.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 

 

O. Zbigniew Zajchowski Email:                           
                  frzibi@saintmargaretmary.org 

O. Tomasz Ryba E-mail: 
                        frtomasz@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 
                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

Pytania i uwagi prosimy kierować do O. Daniela 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   
Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 

 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

Sobota                               6:30 pm 

Niedziela                            1:00 pm 

Poniedziałek                            7:00 pm 

Dni świąteczne i  I Piątek Miesiąca         7:30 pm 

Rozkład Mszy Św. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 
Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Adoracja w naszej parafii 

Poniedziałkowa adoracja  
8:00 pm – 9:00 pm (chyba że ogłoszone inaczej)  
W poniedziałek, 20 marca nie będzie adoracji – (Misje 
parafialne)  
 

Całodzienna Adoracja w każdą środę  
Zaczyna się o godz. 9:00 am i trwa do czwartku, 
następnego dnia do godz. 6:30 am (chyba że ogłoszone 
inaczej). Z racji bezpieczeństwa drzwi kościoła zostają 
zamknięte w godz. 11:00 pm – 5:00 am. W tym czasie 
osoby, które chciałyby przyjść na adorację, muszą 
zapisać się na listę. Informacja „jak zapisać się na 
adorację” znajduje się poniżej*.   
W środę, 22 marca: modlitwa za modziny od 7:00 pm 
– 8:00 pm.  

Adoracja w I piątki miesiąca  
10:00 am – 6:00 pm (chyba że ogłoszone inaczej)  
 

*Chętnych do zapisania się na adorację (czas: 1h) 
prosimy o kontakt z: Dee Gard pod numerem 847-769-

5091 lub dmgard10@gmail.com  
 

Pytania prosimy kierować do: 
frdaniel@saintmargaretmary.org  

  KOLEKTA TYGODNIOWA z 11/12 marca, 2023                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $                17,894.17  

 Donacje  $                     704.00                                                               
                                 $                 18,598.17                                                
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $                  5,622.00                                     
 Donacje $                      107.00                                                      
   $                5,729.00      
 Razem                  $              24,327.17  

Budżet $23,500             Nadmiar: (827.17)                   

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:dmgard10@gmail.com
mailto:frdaniel@saintmargaretmary.org


Niedziela Laetare. Skąd w środku Wielkiego Postu wzięła się 
Niedziela Radości?  

  

Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu – półmetek tego okresu liturgicznego. 
To Niedziela Laetare, czyli Niedziela Radości. Wydaje się, że coś tu nie gra – od 
prawie miesiąca trwamy w czasie pokutnym, a tu nagle, nie z tego, ni z owego 
pojawia się Niedziela Radości. Zamiast fioletowego ornatu kapłan odprawia 
Mszę w różanym, w kościele mogą pojawić się kwiaty (przez cały Wielki Post ich 
nie ma), a teksty liturgiczne mówią nam ciągle o radości. Modlitwa kolekty w 
czasie Mszy Świętej wspomina o tym, że już niedługo nadejdzie radość Wielkiej 
Nocy zmartwychwstania Pana Jezusa. Ale dlaczego cieszyć się akurat teraz? Skąd 
ta radość w środku Postu?  

Niedziela Laetare ma wielowiekową tradycję. Jest znana już w czasach, okres 
pokuty i postu zaczynał się później niż dziś, w poniedziałek po Niedzieli Radości. 
W pewnym uproszczeniu niedziela ta pełniła wtedy funkcje dzisiejszych 
kościelnych ostatków.  

Później wokół tego dnia narastały kolejne zwyczaje. W późnym średniowieczu 
tego dnia mieszkańcy Rzymu obdarowywali się pierwszymi kwitnącymi różami, a 
od XVI w. papież w bazylice Krzyża Świętego święcił złotą różę i wręczał ją 
osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd inną nazwą wielkopostnej Niedzieli Radości 
jest Niedziela Róż. Służbie dawano dzień wolny, aby mogła wraz z całymi 
rodzinami uczestniczyć w liturgii w swoim kościele parafialnym.  

Liturgia przedsoborowa zwracała też tego dnia uwagę na macierzyńska rolę 
Kościoła wobec wiernych. Padały w niej słowa z Listu do Galatów, mówiące o 
tym, że "górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką". Dlatego w 
wielu krajach tego dnia obchodzono również Dzień Matki.  

https://www.liturgia.pl/IV-Niedziela-Wielkiego-Postu-niedziela-Laetare/
https://www.liturgia.pl/IV-Niedziela-Wielkiego-Postu-niedziela-Laetare/



