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 Niedziela  miłłosierdzia bożego     

 

 

                                     

  Jezus żyje! Alleluja! 



  Miłosierdzie 

Czym jest miłosierdzie? Czym jest 
Boże miłosierdzie? Co to znaczy, że 
Bóg jest miłosierny? W psalmie 
czytamy, że „miłosierny jest Pan i 
łaskawy”. Co to oznacza? Że Bóg jest 

przyjazny i serdeczny? Oczywiście Bóg jest przyjazny, bo 
przecież nas stworzył i jesteśmy Jego pomysłem, a więc 
jesteśmy bliscy Jego sercu. Jest hojny i pokazuje nam swoją 
serdeczną naturę. Moglibyśmy powiedzieć podobnie jak były 
burmistrz Bratysławskiej dzielnicy, w której pracowałem, 
zwykł mówić, że Pan Bóg to dobry chłop. Dobry i można Go 
lubić. Tylko czy o to Bogu chodzi? Abyśmy Go lubili? 
Myślę, że chodzi o coś więcej, o coś o wiele głębszego. Bóg 
chce naszej miłości. Bóg jest nie tylko miły, przyjacielski i 
serdeczny. On nas kocha. Kocha wszystkich, których 
stworzył. Oto dlaczego, bracia i siostry, Bóg jest też 
miłosierny. Miłosierdzie jest przejawem Jego miłości. Jest to 
akt miłości wobec nas, słabych, którzy miłosierdzia 
potrzebujemy. Właściwie bez Jego miłosierdzia nie byłoby 
nas. 

 Czym więc jest Jego miłosierdzie, co to znaczy, że 
Bóg jest miłosierny? To nie tylko serdeczny stosunek do nas. 
To coś więcej. O wiele więcej. Kiedy Jezus mówił o swoim 
miłosierdziu siostrze Faustynie, określił je jako ocean, który 
otacza nas zewsząd. To, że Bóg jest miłosierny, oznacza, że kocha nas tak bardzo, że jest w stanie przebaczyć wszystko, 
kiedykolwiek, zawsze i bez ograniczeń. Tak więc Jego miłosierdzie to nie tylko życzliwa postawa. Jego miłosierdzie to 
nie tylko rodzaj tolerancji, kiedy Bóg znosi łaskawie nasze słabości i grzechy. Właściwie to, że Bóg jest miłosierny, 
oznacza coś zupełnie przeciwnego. Bóg nie znosi naszych grzechów i niedoskonałości, ponieważ powodują naszą 
śmierć i nasz koniec bez nadziei. Bóg więc reaguje miłosierdziem, bo tylko w ten sposób może nas zbawić, bo tylko w 
ten sposób możemy żyć. Jego miłosierdzie oznacza, że chce, abyśmy widzieli, że jesteśmy słabi, grzeszni i w błędzie, a 
tak wiele razy po prostu głupio uparci w naszym dumnym udawaniu, że potrafimy zadbać o siebie i być niezależnymi. 
Niestety nie możemy. Po prostu nie możemy. Tak więc Bóg nie toleruje naszych grzechów, dosłownie ich nienawidzi, 
ponieważ grzechy niszczą Jego wspaniałe stworzenie, ponieważ nasze grzechy niszczą Jego wspaniałe dzieci i 
uśmiercają je, co jest dla Niego nie do zniesienia. Bożą reakcją jest więc miłość, miłość bez granic, miłość, która potrafi 
spalić wszystko, co stoi na przeszkodzie do naszego zbawienia. To jest miłosierdzie. Jednak miłosierdzie nie jest 
jednostronnym działaniem. Wymaga naszego zaangażowania. Miłosierdzie nie działa automatycznie. Bóg jest w stanie 
przebaczyć wszystko, ale przebacza tym, którzy o to proszą, błagają i którym zależy. Dlatego Jezus, poprzez św. siostrę 
Faustynę, przekazał nam orędzie, abyśmy prosili i błagali o Boże miłosierdzie. Po to Jezus dał nam modlitwę Koronki 
do Bożego Miłosierdzia, po to chciał, aby ustanowiono święto Bożego Miłosierdzia, po to też dał nam swój wizerunek. 
Wszystko to po to, abyśmy nie przestawali prosić o miłosierdzie, abyśmy szukali nawrócenia i nigdy nie zwątpili, że jest 
nadzieja. 

 Bóg jest miłosierny, ale nie jest jowialnie, prostodusznie tolerancyjny. 
Miłosierdzie Boże nie oznacza, że Bogu wszystko jedno i dlatego przebaczy.                   
Nie oznacza to, że może machnąć ręką na nasze grzechy. Bogu zależy na nas                    
i dlatego w swoim miłosierdziu daje nam szansę. Dlatego musimy z niej 
skorzystać, dlatego, że to jest ostatnia szansa. Jeśli nie korzystamy z Bożego 
miłosierdzia, to jak się uratujemy? 

 

Pokój i Dobro,  

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                                   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». 



    Czytanie  z dziejów apostolskich           5:12-16   

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce 

apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku 
Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do 

nich, lud zaś ich wychwalał. 

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet 
przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice    

i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego 
Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich 
zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych                

i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 
uzdrowienia. 

 

Czytanie z księgi apokalipsy św. Jana  
apostoła                                        1:9-11,12-13,19-19                                     

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie,                    

i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z 

powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem 

zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny 

głos, jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze 

i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, 

Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei». 

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a 

obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród 

świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, 

przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach 

złotym pasem. 

Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On 
położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja 

jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem 
żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. 

Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać». 

       Ogłoszenia  

• W niedzielę Miłosierdzia Bożego o 3 po południu będzie w 
naszym kościele nabożeństwo Godziny Miłosierdzia 
Bożego w jęz. angielskim. 

• Natomiast 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. 

• W poniedziałek, 25 kwietnia, zapraszamy na Mszę św. o 
godz 7:00 PM. 

• 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 $114,544. Dotychczas uzbieraliśmy 
$97,636, czyli brakuje nam $16,908. 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. 

• W przyszłą sobotę, 30 kwietnia będzie uroczystość 
Pierwszej Komunii Świętej po angielsku. Z tego powodu 
tego dnia nie będzie porannej Mszy św. oraz spowiedzi 
przed południem. 

• W przyszłą niedzielę 1 maja po polskiej Mszy św. o 1 PM 
zapraszamy do budynku Ministry Center na Rodzinny 
Żurek Parafialny.  

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

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 



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 

Diocesan Appeal 2021 Przynoś Owoc Obfity               
 
Kwota do uzbierania      $ 114,544    
 
Zobowiązania               $  102,894     90% 

Kwota zebrana             $    97,636     85%  

Brakująca kwota           $     16,908    15% 

 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                         Niedziela 

Małgorzata Czubat 

Maria Serafin 

Waldemar Stec 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Hess 

Jarek Kawecki 

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 kontaktować się                   
z o. Witoldem.  Tel: 847-658-7625                                                                                
Email: frwitold@saintmargaretmary.org                                       

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  16/17  kwietnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              34,299.67   
 Donacje  $                    470.00                                                             

                                 $               34,769.67                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              10,789.00                                    

 Donacje $                    275.00                                                      

   $              11,064.00       

 Razem                  $               45,833.67                          

                                                         Sobota  

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda 

Zuzanna Waz 

Iwona Szyda 

Maria Niwelt 

Andrzej Talaska 

Służba Eucharystyczna 30 kwietnia / 1 maja, 2022 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Dla Najmłodszych 

    Siostra Faustyna Kowalska                                                                                                          
 Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny                        

i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie. Na chrzcie świętym otrzymała imię 

Helena. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata; w 16. roku życia poszła na służbę do zamożnych rodzin w 

Aleksandrowie Łódzkim i Łodzi, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Po wizji cierpiącego Jezusa 

i rocznej służbie w Ostrówku gm. Klembów, 1 sierpnia 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia, w którym na obłóczynach otrzymała imię s. M. Faustyna. W ciągu trzynastu lat życia zakonnego 

przebywała w wielu domach Zgromadzenia, nadłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku 

i  Warszawie,  pełniąc  najczęściej  obowiązki  kucharki,  ogrodniczki i furtianki. Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Z tego 

powodu dwukrotnie przebywała na dłuższym leczeniu w szpitalu na Prądniku w Krakowie. 

 To na  pozór bardzo  zwyczajne życie  kryło w sobie niezwykłą  głębię zjednoczenia z Bogiem i wielką prorocką misję, którą powierzył 
jej Bóg. Doznała wielu nadzwyczajnych łask, osiągając szczyty zjednoczenia z Bogiem na ziemi. Przez nią Jezus przypomniał światu biblijną 
prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka i wezwał do głoszenia jej światu z nową mocą. W tym celu przekazał także nowe formy 

kultu Miłosierdzia Bożego, którymi  są: obraz z  podpisem:  Jezu, ufam 
Tobie,  Śwęto  Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną Godziną 
Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także do szerzenia czci Miłosierdzia przywiązał 
wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę zawierzenia Bogu (pełnienia 
Jego woli) i miłosierdzia względem bliźnich. W wypełnianiu tej prorockej misji 
pomagał Siostrze Faustynie jej kierownik duchowy bł. ks. Michał Sopoćko oraz 
krakowski spowiednik o. Józef Andrasz SJ. Z charyzmatu i doświadczenia 
mistycznego św. Siostry Faustyny zrodził się w Kościele Apostolski Ruch Bożego 
Miłosierdzia, który podejmuje jej misję głoszenia światu ta- jemnicy miłosierdzia 
Bożego poprzez świadectwo życia, czyn, słowo i modlitwę. 

 Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938 roku w klasztorze 
Zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach. W 1966 roku jej doczesne szczątki 
przeniesiono z cmentarza zakonnego do klasztornej kaplicy. Od beatyfikacji, 
której 18 kwietnia 1993 roku  dokonał Ojciec  Święty Jan Paweł II, trumienka z 
relikwiami spoczywa na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa 
Miłosiernego w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. 30 kwietnia 2000 roku 
Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona świętych, a orędzie Miłosierdzia, 
które z polecenia Jezusa zapisała w swym „Dzienniczku“, przekazał całemu 
Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie wiary. 

 25 sierpnia 1995 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 
pełniąc jej charyzmatyczną misję, uznało Siostrę Faustynę za swą duchową 
współzałożycielkę.                                                                                        
          s. M. Elżbieta Siepak ISMM 



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. 



 




