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3 3 NNIEDZIELAIEDZIELA    WWIELKANOCYIELKANOCY    

„O„ONINI  RÓWNIEŻRÓWNIEŻ  OPOWIADALIOPOWIADALI, ,   

COCO  ICHICH  SPOTKAŁOSPOTKAŁO  WW  DRODZEDRODZE, ,   

II  JAKJAK  GGOO  POZNALIPOZNALI    

PRZYPRZY  ŁAMANIUŁAMANIU  CHLEBACHLEBA.”.”  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
WWYZNANIEYZNANIE  WIARYWIARY  BEZBEZ  WIARYWIARY  

Można recytować Credo, rozmijając się z Bogiem. Smutek, 

pretensje, gorycz, rozczarowanie, zapatrzenie w siebie sku-

tecznie przesłaniają prawdę, zniekształcają poznanie, zamy-

kają oczy na obecność Boga. Tak było z uczniami idącymi do 

Emaus. Tak wiele spodziewali się po Chrystusie, postawili 

na Niego, zainwestowali. I co? I nic. Wszystko się skończyło. 

Kiedy tajemniczy Wędrowiec pyta, o co im chodzi, smutni 

panowie wypowiadają teologicznie poprawną opowieść o 

Jezusie: „Był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec 

Boga i całego ludu, arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go 

na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że wła-

śnie On miał wyzwolić Izraela… Co więcej, niektóre z na-

szych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazł-

szy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie 

aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje”. To prawie dosłow-

nie te same słowa, które wypowiada Piotr, głosząc Dobrą 

Nowinę. Uczniowie z Emaus wygłaszają wyznanie wiary, 

tyle że bez wiary. Nie widzą w tym wszystkim działania Bo-

ga, ich serca pozostają zimne. 

Zastanawiam się, czy nie jest to często i nasz przypadek. 

Można znać prawdy wiary, a nawet studiować teologię, ale 

sam rozum nie wystarcza. Wiara potrzebuje serca. „Czy ser-

ce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pi-

sma nam wyjaśniał?”. Kiedy serce pozostaje zimne, niena-

wrócone, skoncentrowane na sobie, wtedy można być 

świadkiem największego cudu i powiedzieć sobie: „to przy-

padek”, „nic wielkiego”. Kogo właściwie opłakiwali ucznio-

wie z Emaus? Jezusa? Czy raczej własne zawiedzione na-

dzieje? 

Jezus przybliża się, zrównuje krok, pozwala się wypowie-

dzieć smutkowi, słucha wyznania zawiedzionej wiary. I do-

piero wtedy, kiedy uczniowie wyrzucą z siebie żal, zaczyna 

im tłumaczyć. Panowie, przecież w tej historii chodzi o 

Mnie. To Mnie ukrzyżowano. Ale tak miało się stać. Cierpie-

nie i śmierć nie omijają nikogo, nawet Boga. Za bardzo je-

steście przywiązani do własnej wizji potężnego Boga. Tym-

czasem miłość działa przez bezbronność. Jest gotowa na 

wszystko, nawet na śmierć. I właśnie dlatego jest większa od 

śmierci. 

Ta historia powtarza się w naszym życiu. Cierpienie zamyka 

nam nieraz oczy na Boga, podcina wiarę, dobija nadzieję. 

Wołamy wtedy z pretensją do Boga: „Jesteś chyba jedyny, 

który nie wie, co się stało. Gdzie byłeś?”. Jezus nie ma o to 

do nas pretensji. Wie, jak działa ból. On wyrównuje krok, 

idzie z nami drogą naszych zawiedzionych nadziei. I wciąż 

przekonuje: w każdym ludzkim krzyżu, w twoim krzyżu, 

chodzi o Mnie. To Mnie zabito. Jestem w samym środku 

każdego ludzkiego bólu i dlatego możesz Mi zaufać. 

Czy nasze serca się obudzą? Czy zapłoną? Czy Go rozpoznamy?  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Łukasza 24, 13wg Św. Łukasza 24, 13--3535  

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli  

w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt 

stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym 

wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozpra-

wiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz 

oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. 

On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z so-

bą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imie-

niem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym 

z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam 

w tych dniach stało». 

Zapytał ich: «Cóż takiego?» 

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem  

Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie  

i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi 

przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my  

spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. 

Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. 

Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: 

były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły  

i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy  

zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do  

grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale 

Jego nie widzieli». 

Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są 

wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli  

prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do 

swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez  

wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich  

Pismach odnosiło się do Niego. 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał,  

jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: 

«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już 

nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął  

z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławień-

stwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy  

i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między 

sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami  

w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» 

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. 

Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych,  

którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał  

i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich  

spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

ks. Tomasz Jaklewicz 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Anna Świderkówna mówi, że faryzeusze  

czekali na Mesjasza, który „zrobi porządek  

z Rzymianami”. 

Również uczniowie się zawiedli: "A myśmy się  

spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić  

Izraela". 

„Czy można powiedzieć, że spotkanie z Chrystu-

sem krzyżuje plany?” - pyta Mirosław R. Kaniecki. 

KKOLEKTAOLEKTA  04.12.202004.12.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $    17,548.00  

    Wielkanoc                 $    12,018.75  

     Inne          $         155.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW  AAPO-PO-

STOLSKICHSTOLSKICH  DDZZ  2, 14. 222, 14. 22BB--3232 

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem  

z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: 

«Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy  

Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości  

i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa  

Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg 

potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami  

i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał  

wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża,  

który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga 

został wydany, przybiliście rękami bezbożnych 

do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go,  

zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe  

było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid  

mówi o Nim: 

„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi  

po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.  

Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował  

się mój język, także i moje ciało spoczywać  

będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej  

w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec 

rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napeł-

nisz mnie radością przed obliczem Twoim”. 

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że  

patriarcha Dawid umarł i został pochowany  

w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień 

dzisiejszy.  

Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg  

przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasią-

dzie na jego tronie, widział przyszłość i przepo-

wiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie 

pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie 

rozkładowi. 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy 

jesteśmy tego świadkami». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PIOTRAIOTRA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA    

1 P 1, 171 P 1, 17--2121 

Bracia: 

Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu 

na osoby sądzi każdego według uczynków, to  

w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na  

obczyźnie. 

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po  

przodkach waszego złego postępowania zostali-

ście wykupieni nie czymś przemijającym,  

srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią  

Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez 

zmazy. 

On był wprawdzie przewidziany przed stworze-

niem świata, dopiero jednak w ostatnich  

czasach objawił się ze względu na was. Wy przez 

Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił  

Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara 

wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.givecentral.org/location/260/allevents


Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

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 
 

Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   
 Zapraszamy na łączenie się z nami w modlitwie poprzez udział  

w transmisjach na żywo Mszy Świętych niedzielnych z naszego  

kościoła: po angielsku o 9 i po polsku o 10.30 rano. Transmisje 

Mszy Świętych od poniedziałku do soboty o 8 rano w języku  

angielskim, po Mszy Koronka do Bożego Miłosierdzia  

i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Linki do  

transmisji są na stronie internetowej www.saintmargaretmary.org 

lub  na www.facebook.com/saintmargaretmary   

 Kościół jest otwarty na modlitwę prywatną przed tabernakulum od 

poniedziałku do Soboty od 7 rano do 8 wieczorem. W niedziele od 

12 w południe do 8 wieczorem. 

 Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym ciągu zawieszone.  

Ale od tego tygodnia kapłan będzie dostępny na spowiedź w biurze 

parafialnym we wtorki, środy i czwartki od 6.30 do 7.30  

wieczorem. Przy spowiedzi proszę zakładać maskę. 

 Bóg zapałać za finansowe wsparcie naszej parafii. W tych trudnych 

dla wszystkich czasach, dziękujemy za pamięć o parafii i wasze 

ofiary. Można nas wesprzeć klikając na stronie internetowej parafii 

link donate now, albo tekstując słowo QUICK na numer  

847-383-0234 lub wysyłając pocztą swoją kopertę parafialną. 



 



 



 


