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        Niedziela Palmowa  

 

 Niedziela Palmowa to ostatnia 

niedziela przed Wielkanocą. Jest też 

pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia.  

 

 Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w 

tradycji Kościoła, znanych już w IV wieku, a więc od 

momentu uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię. 

Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i 

zmartwychwstania Chrystusa – czyli świąt wielkanocnych. 

Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku 

zwyczaju święcenia palm. Mieszkańcy Jerozolimy witali 

Jezusa z wielką euforią, krzycząc „Hosanna Synowi 

Dawidowemu” i rzucając gałązki palmowe na drogę w 

dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się 

zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm. Palmy, po 

ich poświęceniu – zgodnie z ludową tradycją – wkładane są 

za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i 

zapewniały błogosławieństwo. Dawniej wtykano także 

palmy na pola, aby Bóg strzegł zasiewów i plonów przed 

gradem, suszą i nadmiernym deszczem.  

 

 W liturgii Niedzieli Palmowej kluczowe są dwa 

momenty: procesja z palmami oraz czytanie – jako Ewangelii 

– Męki Pańskiej według jednego z trzech ewangelistów: 

Mateusza, Marka lub Łukasza, Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku. Bardziej uroczyste 

niż zwykle rozpoczęcie tego dnia Eucharystii ma wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV wieku patriarcha 

dosiadał oślicy i otoczony radującym się tłumem jechał na niej z Góry Oliwnej do miasta. Aż do reformy Kościoła 

katolickiego w 1955 r. istniał obyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni 

zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami 

procesji wchodzili do kościoła, aby odprawić mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo 

zostało otwarte dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa. 

   

 Z Chrystusem idziemy w procesji. 

Śpiewając „Hosanna” dziękujemy My za dar Jego 

męki, śmierci i Zmartwychwstania i prosimy, by 

pomógł nam pamiętać to, czego uczył św. 

Bernard: „Gdzież nam, słabym ludziom, szukać 

bezpiecznego i trwałego schronienia, jeśli nie                     

w ranach Zbawiciela.”  

 

Pokój i Dobro, 

 

o. Daniel  

  Od o. Daniela   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                      8, 1-11 
 

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 

Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej 
Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: 
«Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do 
niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał 
żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie.                        
A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak 
powiecie: „Pan go potrzebuje”». 

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im 
powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego 
właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» 

Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». 

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe 
płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe 
płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry 
Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić 
radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.             
I mówili głosem donośnym: 

«Błogosławiony Król, 
który przychodzi w imię Pańskie. 
Pokój w niebie 
i chwała na wysokościach». 

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do 
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» 

Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą». 



    Czytanie z Księgi Proroka Izajasza                                 

                 50, 4-7 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał 
pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana 
pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg 
otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie 
cofnąłem. 
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi 
brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i 
opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na 
obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że 
wstydu nie doznam. 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do Filipian                                    2, 6-11 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 

sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 

siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. 

A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego 

siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 

krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i 

darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 

zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 

podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus 

jest Panem – ku chwale Boga Ojca. 

       Ogłoszenia  

• W tym tygodniu w poniedziałek nie będzie nabożeństwa 
Gorzkich Żali ani Polskiej Mszy Św. 

• W sobotę i niedzielę po Mszy św. możliwość skorzystania 
ze spowiedzi po polsku. Zapraszamy do skorzystania z tej 
możliwości kiedy jest więcej kapłanów obecnych. 

• Ostatnie możliwości spowiedzi będą w poniedziałek, 
wtorek i środę w kościele od 12 do 1 w południe. 

• Program liturgiczny Triduum Paschalnego oraz Mszy św. 
Wielkanocnych znajdziecie w biuletynie. W Wielki 
Czwartek zapraszamy na wspólną multilingualną Mszę św. 
Wieczerzy Pańskiej o 7:30 PM. W Wielki Piątek liturgie 
Męki Pańskiej po polsku o godz. 5 a w Wielką Sobotę 
Msza Wigilii Paschalnej po polsku też o godz. 5.  

• Czuwanie w Wielki Czwartek i przy grobie Pana Jezusa w 
Wielki Piątek będzie od godz. 9:30 wieczorem do północy. 

• Drodzy bracia i siostry, przypominamy, że MSZA ŚW. 
REZUREKCYJNA BĘDZIE ODPRAWIONA pomimo 
pierwotnie innych planów. Zapraszamy w Niedzielę 
Wielkanocną o 5 rano a także o 1 PM na Msze w jęz. 
polskim.  

• Prosimy o zaangażowanie się w służbę liturgiczną podczas 
Triduum Paschalnego i Mszy św. Wielkanocnych 
(wierzymy, że znajdą się chętni do czytania, udzielania 
Komunii św., tzw. Marszałkowie dbający o porządek, jak 
również ministranci). 

• Poświęcenie pokarmów wielkanocnych będzie w Wielką 
Sobotę w kościele o 11:00 am, 12:30 pm i 1:45 pm. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

 

                             BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW                   

Módlmy  się. 

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po 

swoim zmartwychwstaniu                                                                                                       

ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś 

z nimi do stołu.                                                                                                             

Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy  

spożywać te dary: chleb przypominający                                                                                       

„chleb żywy, który zstąpił z nieba”  i dający życie 

światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które 

będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego            

i potraw,   jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas 

Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia                         

i naszego odrodzenia w chrzcie świętym.                                                                                      

Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność                                                                                  

między nami i dojść do 

wiecznej uczty w domu 

Ojca.                                                                                    

Który żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.  



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 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 

                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

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                              7:30 pm 

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 

Lektorzy 
Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  
                         Niedziela 

Laldemar Stec 

Maria Niwelt 

Agnieszka Kulik 

Tadeusz  Leszewicz 

Michał Kulik 

Anna & Filip Furman 

Agnieszka Gorski 

Szymon Gorski 

 

 Business Manager poszukiwany                                            
Parafia Św. Małgorzaty Marii poszukuje 
pracownika   na pozycję Business Manager 
(praca w niepełnym    wymiarze godzin - 25 
godzin tygodniowo). Doświadczenie w 
księgowości, rachunkowości wymagane.                                                                                            
Po więcej informacji prosimy kontaktowaś się                   
z o. Witoldem.                                                                                  
Email: frwitold@saintmargaretmary.org                                      
Tel: 847-658-7625 

Prosimy o modlitwę w intencji powstającej Rady Duszpasterskiej 

 Ojciec Witold jako duszpasterz parafii św. Małgorzaty Marii 
pokłada nadzieje w inspiracjach Ducha Świętego. Współpraca z członkami 

tej wspólnoty parafialnej jest ważną częścią poznawania woli Bożej i 
kierowania niektórymi aspektami życia parafialnego. Ojciec Witold 

rozpoczął proces tworzenia Rady Duszpasterskiej, współpracując ściśle z 
Komisją założycielską powołaną na czas rozeznania i wyłonienia Rady 

Duszpasterskiej.  

Prosimy o modlitwę, aby to dzieło było przeprowadzone pod Bożym 
przewodnictwem poprzez światło Ducha Świętego. Prośmy, aby członkowie 
Komisji założycielskiej oraz przyszli członkowie Rady Duszpasterskiej byli 

otwarci na działanie Ducha Świętego podczas tego procesu.  

 

Wyniki loterii 50/50  

Dziękujemy wszystkim za udział w loterii 50/50. Losowanie odbyło 

się w ubiegłą niedzielę w południe. Główną nagrodę wygrał Mark 

Minaglia  $805. Pozostała kwota $805 zostanie przeznaczona na 

koszty naprawy kanału ściekowego, który kosztował 

$20,000.                                                                                                                 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w loterii.                           

       ~Rycerze Kolumba 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  26/27  marca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              13,417.42   
 Donacje  $                  205.00                                                            

                                 $             13,622.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              6,195.00                                    

 Donacje $                  305.00                                                      

   $              6,495.00     

 Razem                  $             20,117.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000    Kwota brakująca  (6,882.58 )  

  KOLEKTA TYGODNIOWA  2 / 3 kwietnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             21,318.67   
 Donacje  $                  646.00                                                            

                                 $             21,964.67                                                  

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,663.00                                    

 Donacje $                 388.00                                                      

   $              6,051.00     

 Razem                  $            28,015.67                                  
      

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

             Msze Święte i Nabożeństwa    

   w Wielkim Tygodniu 

 
 

Wielki Czwartek - 14 kwietnia                                                                                               
       Msza Św.  *7:00 PM multilingualna         

 Czuwanie będzie od godz. 9:30 PM do północy 

 

 

 

Wielki Piątek - 15 kwietnia     
                Liturgie Męki Pańskiej 12:00 PM & *7:30 PM w j. angielskim                    

                            *5:00 PM w j. polskim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielka Sobota - 16 kwietnia                                                                        
Święcenie Pokarmów  11:00 am, 12:30 PM, 1:45 PM 

              

                                                                                                             Wigilia Wielkanocna   *5:00 PM w j. polskim                                                                                        

                *8:00 PM w j. angielskim                                                                                                                             
(Nie będzie Mszy Św. o godz  4:30 PM  i 6:30 PM) 

 

 

 

 

Niedziela Wielkanocna - 17 kwietnia                                                                         
Msze Św.  7:00 am, *9:00 am, 11:00 am w j. angielskim                                                                     

5:00 am *1:00 PM, w j. polskim                                                                                                         

(Nie będzie Mszy Św. o godz  4:30 PM) 

 

 

 

Msze Św. oznaczone gwiazdką * będą transmitowane na żywo                                                                                          
na kanale Youtube: St Margaret Mary Media                                                                                    

oraz stronie parafialnej: www.stmargaretmary.org 








