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 Niedziela Zmartwychwstania pańskiego  

 

 

                                     

  Jezus żyje! Alleluja! 



  

 
          Drodzy Przyjaciele! 
 
 
 

 Mały Filip, który urodził się z zespołem Downa 
uczęszczał na niedzielną klasę religii razem ze swoimi 
rówieśnikami z trzeciej klasy. Tak jak to bywa u dzieci 
w tym wieku, również koledzy Filipa nie byli w stanie 
w pełni zaakceptować różnicy w wyglądzie                            
i zachowaniu chłopca. Ale dzięki kreatywności                          
i dobrego pdejścia ich katechety zaczęli być bardziej 
otwarci i życzliwi dla Filipa, chociaż nie była to jeszcze 
idealna sytuacja. W niedzielę po Zmartwychwstaniu, 
nauczyciel przyniósł do klasy średniej wielkości 
plastikowe pojemniki w kształcie jajka. Następnie 
rozdał pojemniki uczniom i poprosił, aby poszli na 
zewnątrz i poszukali symboli nowego życia. Znalezione 
symbole mieli włożyć do pojemników i przynieść do 
klasy, aby je pokazać. Po kilkunasu minutach biegania i 
szukania symboli na zewnątrz budynku, uczniowie wrócili do klasy i położyli pojemniki na stole. Nauczyciel 
zaczął otwierać pojemnik po pojemniku i za każdym razem uczniowie wyrażali swój zachwyt nad tym co 
znajdowało się w środku.Były tam źdźbła zielonej trawy, świeże różnokolorowe kwiaty, nawet barwny motyl. 
Ale jedno jajko po otwarciu było puste. Uczniowie byli tym zbulwersowani i na głos wyrazili swoje 
niezadowolenie, pytając czyj to pojemnik?  Filip przyznał się, że pojemnik należał do niego. Wtedy jeden z 
uczniów powiedział: „Filip ty nigdy nie jesteś w stanie wykonać dobrze żadnego zadania.”  Filip 
odpowiedział bardzo głośno: „Wykonałem polecenie dobrze, przecież grób Jezusa był pusty!” W klasie 
nastała cisza. Wszyscy uświadomili sobie, że Filip miał rację. Od tego niedzielnego poranaka, Filip stał się w 
pełni akceptowanym uczniem w grupie. 
   
 W tą Wielkanocną Niedzielę cieszymy się, że grób jest pusty. Jezus Chrystus pokonał śmierć i 
przywrócił nam nadzieję. Symbolem nowego życia, któremu nie zgraża śmierć jest pusty grób Chrystusa.  
Fakt zmartwychwstania Chrystusa zobowiązuje nas do spojrzenia na nasze zycie z perspektywy wiecznośći. 
Bardzo dobrze wyrażają to słowa Św. Pawła: „Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do 
tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” 
 
 Pusty grób Jezusa to zaproszenie do wyjścia z grobu naszych grzechów i nałogów oraz złych 
nawyków i przyzwyczajeń. To zachęta do codziennego pogłębiania swojej wiary i miłości dla Jezusa. Głośmy 
więc radosne Alleluja życiem wypełnionym 
Chrystusem, Zmartwychwstałym Panem, 
który jest dawcą życia wiecznego.  
 
Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja! 
 
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv. 
 
 
Gwardian Klasztoru 

  Od o. piotra   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                                      20:1-9 
 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra 
oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono». 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A 
kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. 
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. 
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna 
oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym 
miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i 
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. 

       

 W imieniu całej wspólnoty Franciszkańskiej                              

życzymy Wam wszystkim                                 

błogosławionego czasu                                                                 

Świąt Wielkanocnych.                                                                              

Niech prawda o Życiu, które nam było                           

darowane przez Zmartwychwstanie Jezusa                                 

będzie naszą nadzieją                                                                               

i motywacją do czynienia dobra.  



    Czytanie z dziejów apostolskich                                 
            10:34, 37-43 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w 
Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co 
się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, 
który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego 
że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc                         
i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w 
ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, 
zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia 
i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, 
wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z 
Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że 
Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy 
prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, 
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». 
 

Czytanie z pierwszego listu Św. Pawła 
Apostoła do Koryntian                                 3:1-4 

Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, 
zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, 
nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 
Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 
Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

       Ogłoszenia  

• Bóg zapłać członkom naszej Polskiej Wspólnoty, 
wszystkim tym, którzy się zaangażowali w liturgię 
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli 
w dostojnym przeżyciu świąt Wielkanocnych. 

• W poniedziałek, 18 kwietnia, zapraszamy na Mszę 
św. o godz 7:00 PM. 

• Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą 
rozpoczęliśmy w Wielki Piątek jest odprawiana 
codziennie po rannej mszy św. o 8:30. W przyszłą 
niedzielę będziemy przeżywać Święto Bożego 
Miłosierdzia. Specjalne nabożeństwo – Godzina 
Miłosierdzia w języku angielskim będzie tego dnia w 
naszym kościele o godz. 3 PM. Po polsku się 
pomodlimy na zakończenie polskiej Mszy św. o 1PM. 

•  W tym tygodniu we wtorek nie będzie regularnej 
spowiedzi św.  

• W sobotę, 23 kwietnia o godz. 4:00 PM, grupa 
młodzieżowa Jana Pawła II zaprasza rówieśników, 
uczniów klas 6-tych, 7-mych, 8-mych oraz licealnych 
na projekcję filmu: Risen, która odbędzie się w 
budynku Monistry Center. 

• W przyszłą niedzielę, 24 kwietnia o godz. 6 PM w sali 
w budynku Ministry Center będzie wyświetlany film: 
„Roe v. Wade” poświęcony wielkiej manipulacji jaka 
się dokonała w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, 
co spowodowało legalizację aborcji. Wszystkich na 
projekcję zapraszamy. 

• Zapraszamy na próbę chórku dziecięcego w przyszłą 
niedzielę, 24 kwietnia o godz 11:30. Zapraszamy 
również nowe dzieci od klasy 2 i starsze, które 
chciałyby dołączyć do chórku i śpiewać podczas 
Mszy Św. dziecięcej w niedzielę 1-go maja. 

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

• W imieniu całej wspólnoty Franciszkańskiej życzymy 
Wam wszystkim błogosławionego czasu Świąt 
Wielkanocnych. Niech prawda o Życiu, które nam 
było darowane przez Zmartwychwstanie Jezusa 
będzie naszą nadzieją i motywacją do czynienia 
dobra.  

Intencja Papieża Franciszka                           
na kwiecień                                

Intencja:                                                      
za pracowników służby zdrowia                                                           

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby 
zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, 
szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez 
rządy i lokalne wspólnoty.  

Kwiecień jest miesiącem poświęconym 

Najświętszemu Sakramentowi 

Adoracja w naszej parafii  

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

      Słowa Św. Jana Pawła II     

„Ażeby chrześcijanie mogli w pełni 
wywiązać się  z powierzonego im zadania, 
muszą osobiście spotkać się z 
Ukrzyżowanym, który zmartwychwstał,                

i pozwolić, aby przemieniła ich moc Jego miłości. Kiedy 
to następuje, smutek przeradza się w radość, a lęk w zapał 
misyjny.                                                                          
              Audiencja generalna 14 IV 2004r. 



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 

                         Niedziela 

Grzegorz Dobek 

Tadeusz Młynek 

Alex Koszykowski 

Tadeusz  Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Iwona Hess 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

 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.  

   

KOLEKTA TYGODNIOWA  9/10 kwietnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              20,666.67   

 Donacje  $                  1,561.00                                                             
                                 $               22,227.67                                                 

Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                4,992.00                                    
 Donacje $                    335.00                                                      

   $                 5,327.00      

 Razem                  $               27,554.67                          

                                                         Sobota  

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda 

Iwona Szyda 

Marzena Rutkowska 

Andrzej Talaska 

Służba Eucharystyczna  23/24  kwietnia, 2022 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


  Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II 
 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny!  Panie życia i 
pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój,    

a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. 
Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój 

bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi 
wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej 

wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już 
nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. 
Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim 

stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów 

do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz 
logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego 
nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i 

cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż 
gwałtowne działania wojenne.                                                                          

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie 
będzie więcej wojny. Amen                                           

          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.  

Dla Najmłodszych 





 




