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  Niedziela Miłosierdzia Bożego     

Jezu Ufam Tobie! 



Od o. Witolda  
 

   
 

  

 Przeżywamy Niedzielę Bożego Miłosierdzia.  

 

 Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym, czym jest Boże 

Miłosierdzie. W poznawaniu Bożego Miłosierdzia wielką pomocą jest 

wszystko, czego możemy nauczyć się od Św. Siostry Faustyny czy 

Papieża Jana Pawła II. Z okazji bieżącej niedzieli Bożego Miłosierdzia 

uczyńmy „kolejny krok” w odkrywaniu Bożego Miłosierdzia – spróbujmy 

znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak sami możemy praktykować Boże 

Miłosierdzie, tzn. być miłosierni względem innych?”  

W „Dzienniczku” św. Faustyny czytamy słowa Jezusa skierowane do 

Siostry Faustyny: „Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: 

pierwszy — czyn, drugi — słowo, trzeci — modlitwa; w tych trzech 

stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem 

miłości ku Mnie”. (Dz. 742)  

Święto Miłosierdzia Bożego, w drugą niedzielę Wielkanocy obchodzone 

jest od 1950 roku; mimo że oficjalnie zostało zatwierdzone dopiero w 

1995 roku przez papieża Jana Pawła II. Przygotowanie do święta 

poprzedzone jest odprawieniem nowenny. Wierni zachęcani są, by 

codziennie o godz. 15.00 odmawiać koronkę i inne modlitwy. Trzecia 

godzina po południu jest tzw. Godziną Miłosierdzia. Jezus pragnie, 

abyśmy w tej godzinie, łączyli się z Nim, umierającym na krzyżu; w tej 

godzinie Bóg okazuje swoje Miłosierdzie. Wszystko to jest 

praktykowaniem Bożego Miłosierdzia przez modlitwę.  

W codziennym życiu spotkamy wiele postaw zniechęcenia, pesymizmu; 

czasami to my sami jesteśmy pesymistami, czasami ludzie obok nas widzą 

rzeczywistość w „czarnych kolorach”. Przeciwstawieniem się takim 

postawom jest niesienie słowa ewangelicznej ufności. Chodzi o tę ufność, 

która jest wyrazem autentycznego, osobistego zawierzenia Chrystusowi 

Miłosiernemu w formie wytrwałego szukana i wiernego wypełniania woli Bożej, innymi słowy: „Jezu, ufam Tobie”. W „Dzienniczku” św. 

Faustyny czytamy: „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci 

nie będę im sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”. (Dz. 1075). Wszystko to jest praktykowaniem Bożego Miłosierdzia przez słowo.  

Jan Paweł II, w encyklice „Dives in misericordia” („Bóg bogaty w miłosierdzie”) uczy, że: „Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko 

doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam ‘czynił’ miłosierdzie drugim: ‘Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią’ (Mt 5, 7). Kościół znajduje w tych słowach wezwanie do czynu i stara się „czynić miłosierdzie”. 

Jeśli wszystkie błogosławieństwa z kazania na górze wskazują drogę nawrócenia, przemiany życia, 

to błogosławieństwo miłosiernych jest pod tym względem szczególnie wymowne. Człowiek dociera 

do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w 

duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”. (DM14) Czyn miłosierdzia jest odpowiedzią 

człowieka na miłosierdzie okazane mu przez Boga. Z wdzięczności do Chrystusa, za doznane od 

Niego miłosierdzie, mamy być miłosierni, tj. bliźnimi wobec każdego człowieka, a szczególnie tych 

najbardziej potrzebujących. Każda osoba ludzka, jak uczy Papież, jest w oczach Boga cenna, za 

każdego człowieka Chrystus oddał swoje życie. Wszystko to jest praktykowaniem Bożego 

Miłosierdzia przez czyn.  

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.  

 

Pokój i Dobro, 

O. Daniel Zdebik, OFMConv. 

 

Słowa Ewangelii   wg  Św. Jana                         

J. 20, 19-31 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali 

uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, 

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 

uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 

tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział 

im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z 

nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: 

«Widzieliśmy Pana!» 

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 

gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie 

włożę w bok Jego, nie uwierzę». 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 

domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, 

stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: 

«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w 

mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». 

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus 
jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię 
Jego. 

   od o. Daniela 



    Czytanie z dziejów apostolskich         
                                           Dz, 4, 32-35 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. 
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli 
wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na 
wszystkich. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo 
domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też 
rozdzielano według potrzeby.  

 
Czytanie z pierwszego listu świętego  jana  
apostoła    

             1 J, 5, 1-6 

Najmilsi: 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się 

narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również 

tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że 

miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na 

spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym 

właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest 

Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew,         
i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch 
daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. 

  Og ł os z enia  

• W niedzielę Miłosierdzia Bożego o 3 po południu będzie            

w naszym kościele nabożeństwo Godziny Miłosierdzia Bożego  

w j. angielskim. 

• W poniedziałek 12 kwietnia, zapraszamy na Mszę Św. o godz 

7:00 PM. 

• W najbliższą sobotę, 17 kwietnia przed południem podczas 

dwóch liturgii będzie w naszej parafii udzielany Sakrament 

Bierzmowania. Z tego względu w sobotę nie będzie porannej 

Mszy Św. oraz Spowiedzi. 

• Drodzy bracia i siostry, zbliża się koniec zeszłorocznego 

Diocesan Appeal, czyli corocznej kolekty na potrzeby naszej 

diecezji. Nasza parafia jest zobowiązana do zapłacenia na ten cel 

$112,061. Dotychczas uzbieraliśmy $99,112, czyli brakuje nam 

$12,949. Jeśli nie uzbieramy tej brakującej sumy, będziemy 

musieli to zapłacić z budżetu, który i tak już jest bardzo mocno 

nadszarpnięty, czyli w efekcie zabraknie na coś istotnego w 

przyszłości. Dlatego prosimy tych z was, którzy się zobowiązali a 

jeszcze nie złożyli tej ofiary, oraz wszystkich innych o wsparcie     

i donację na ten cel. Serdeczne Bóg zapłać. 

• Polska Wspólnota w naszej parafii przygotowuje „drive thru”          

i „pick up” sprzedaż pierogów, kiełbasy z grilla i pączków            

w niedzielę 18 kwietnia od 8am – 3pm. Szczegóły oraz link do  

złożenia zamówieńjest na stronie internetowej, na naszym profilu 

Facebookowym oraz w biuletynie.  

• Przypominamy o koniecznej rejestracji  do uczestnictwa             

w weekendowych Mszach Św. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na miejscu, 

pocztą lub drogą elektroniczną. 
Intencja Papieża  Franciszka 

na kwiecień                                                        

Intencja Powszechna                                 
Podstawowe Prawa  
 

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, 
walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w 
reżimach autorytarnych,  a nawet w 
przeżywających kryzys demokracjach.  



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. 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         6:45 am & 8:30 am 

Piątek             6:45 am & 9:15 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:30 - 7:30 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 

Diocesan Appeal      

Apel diecezjalny Usłysz 

Jego Głos 

Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 103,086 

Kwota zebrana $   99,112  

Brakująca kwota $   12,949  

  

Ogłoszenie o pracę!!! 
 

Nasza parafia                                     
św. Małgorzaty Marii                             

poszukuje 1 lub 2 osoby 
do sprzątania szkoły                                 

popołudniami i w soboty.  

Po więcej informacji prosimy  
dzwonić  w j. polskim                                                          
do biura finansowego                                                     

847-658-6071   

                     

     Zamów, zjedz i pomóż! 

W tym miesiącu Rycerze Kolumba zapraszają 
na: Dine and Share   

w McAllister’s Deli   

w środę,  14  kwietnia                                      
od 10:30 am do 9pm. 

 Adres: 240 S Randall Rd, Algonquin, Il.  Tel. (224) 678-9337                              

lub stona internetowa: www.mcallistersdeli.com.                                       

Prosimy wrzucić rachunek do skrzynki w McAllister’s Deli                                     

i otrzymamy 20%  z całej sprzedaży. 

                  Dziękujemy i życzymy smacznego!  

 KOLEKTA TYGODNIOWA,                                                        

04 kwietnia, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $   5,923.00                                       

 Donacje  $   5,490.00                                                            

   $  11,413.00                           
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  6,248.00                                              

 Donacje $         65.00                                                      
   $                6,313.00                                          

Razem  $              17,726.00 

Wielkanoc $           33,098.00 

Podziękowania dla wszystkich, którzy 
wzięli udział w losowaniu 50/50!                                                 

O. Witold wylosował bilety zakupione 
przez:          

$25 Syrup Gift Card                                      
– Frank Tobolski                                                                                               

$765 Nagroda Główna                                
– Ken Prigge 

Rodzina Prigge przekazała wygraną na 
potrzeby Ryczerzy Kolumba.                                                                                      

 

    Dziękujemy za zaangażowaie! 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org









