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 4  Niedziela Wielkanocna     

 



Od o. Witolda  
 

   
 

    Pasterz Nadzwyczajny  

 „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a 

moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 

Ojca.” Nigdy nie byłem pasterzem i nie wiem dokładnie jak 

to wygląda. Jedno chyba jednak jest pewne – pasterz, dobry 

pasterz zna swoje zwierzęta a te z kolei znają jego. Każdy 

dobry gospodarz zna swój dobytek. Każdy dobry manager 

zna swoją firmę i ludzi, którzy tam pracują. Każdy dobry 

„ktokolwiek” zna swoją profesję i interesuje się tym, co robi, 

co jest jego pracą, za co jest odpowiedzialny i co jest mu 

powierzone. Jeśli więc Jezus jest dobrym pasterzem, to z 

pewnością zna swoje owce a owce znają Jego. Jednak jest w 

tym, co Jezus powiedział coś więcej. Jezus mówi, że On zna 

owce swoje a Jego owce znają Jego tak, jak Ojciec zna 

Jezusa a Jezus Ojca. To już coś więcej. To już coś znacznie 

większego. Wiemy, że Bóg Ojciec i Syn Boży to dwie Osoby tej samej Trójcy Przenajświętszej i z tego powodu nie 

istnieje bliższa relacja niż ta między tymi wszystkimi Osobami. Nie ma bliższej i doskonalszej relacji niż ta pomiędzy 

Bogiem Ojcem a Synem i Duchem Świętym. Trójca jest doskonała, więc i ta relacja doskonałą być musi. Jezus twierdzi, 

że w takim samym stopniu On zna swoje owce. Jego owce, czyli my wszyscy jesteśmy Mu tak bliscy jak Bóg Ojciec 

Niebieski. Jezus tak kocha tych, którzy do Niego należą i są Mu powierzeni. Dlatego Jezus mówi, że życie oddaje za 

owce.  

 W rzeczywistości żaden pasterz by nie oddał życia za owce. Owce to tylko owce i nawet jeśli dla bardzo wielu 

pasterzy stado owiec jest całym jego utrzymaniem, a więc bezpieczeństwo owiec stanowi priorytet ze względu na 

zapewnienie bytu pasterzowi, to jednak przecież nikt nie odda życia za swój dobytek. Po co umierać za owce, które 

zapewniają byt, tracąc sam byt przy tym. Po co chronić źródło utrzymania jeśli się traci życie samo i utrzymanie już nie 

ma najmniejszego sensu. Jezus jednak mówi, że On oddaje życie swoje za owce. Jest tak dlatego, że dla Jezusa Jego 

owce, czyli my wszyscy, nie jesteśmy źródłem utrzymania, nie jesteśmy tylko owcami, nie jesteśmy tylko stadem. Jezus 

nas nie potrzebuje, a jednak kocha. Jezus wybrał nas, aby nas mógł kochać i ta Jego miłość jest posunięta do skrajności 

ponieważ Jezus był i jest gotów poświęcić swoje życie, aby ratować nasze. „...Ja życie moje oddaję, aby je znów 

odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję.” Oto wolna decyzja Jezusa. Jezus nie musiał za nas 

umierać, a jednak umarł. Jezus mógł nas zostawić naszemu marnemu losowi, a jednak nie zostawił. 

 Jezus mówi, że najemnik zostawia owce, ponieważ one dla niego nic nie znaczą. To tylko praca, to tylko 

zadanie do wykonania. Nawet pasterz, jak już mówiliśmy, prawdopodobnie by życia nie dał za stado, chociaż owce 

należą do niego, są jego własnością i nie są tylko pracą, ale całym jego utrzymaniem. Jezus jest nie tylko Dobrym 

Pasterzem. Jezus jest Nadzwyczajnym, Wyjątkowym Pasterzem. Nie ma drugiego 

takiego pasterza na świecie. Jezus traktuje swoje pasterzowanie nie jako zadanie do 

wykonania, nie jako konieczny czyn, nie jako jedyne wyjście. Jezus traktuje swoje 

pasterzowanie jako wolny wybór miłości. Dlatego mógł to zrobić. Jego poświęcenie 

dla owiec, dla nas jest zupełną wolnością wyboru i dlatego jest bezcenne. To jest 

właśnie miłość dlatego, że miłości się nigdy nie da zmierzyć, zważyć ani przeliczyć. 

Prawdziwa miłość jest taką jedynie kiedy jest totalnie wolnym wyborem, kiedy 

decydujemy się kochać chociaż wcale nie musimy. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

     SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  JANA

                                        J. 10, 11-18 

Jezus powiedział: 
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie 
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest 
pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc 
nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je 
porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest 
najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 
Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne 
owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 
przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie 
jedna owczarnia, jeden pasterz. 
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, 
aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja 
sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je 
znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 
Ojca». 

   od o. Witolda 



    Czytanie z dziejów apostolskich        
                            Dz 4,  8 - 12  

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 

«Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas 

dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory 

człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo 

wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa 

Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a 

którego Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten 

człowiek stanął przed wami zdrowy. 

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, 
tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym 
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być 
zbawieni». 

 
Czytanie z pierwszego listu świętego  
jana  apostoła                   

                                                               1 J 3, 1  - 2 

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. 
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy 
się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 
takim, jakim jest.                                                                       

         Og ł os z e nia  

• W poniedziałek 26 kwietnia, zapraszamy na Mszę 

Św. o godz 7:00 PM. 

• Bóg zapłać wszystkim, którzy się włączyli w akcję 

sprzedaży pierogów, pączków i kiełbasy z grilla w 

ostani weekend i pomogli naszej Polskiej 

Wspólnocie. Dziękujemy za zaangażowanie i 

poświęcony czas.   

• Przypominamy o rejestracji koniecznej do 

uczestnictwa w weekendowych Mszach Św. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

• W przyszłą sobotę będzie w naszej parafii Pierwsza 

Komunia Św. w j. angielskim. Z tego powodu nie 

będzie porannej Mszy Św. w sobotę 1 maja oraz nie 

będzie także regularnej spowiedzi w tym dniu. Na 

Mszy Św. w j. angielskim o 4:30 PM także będzie 

bardzo mocna ograniczona liczba dostępnych miejsc. 

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.  

      Słowa Św. Jana Pawła II     

 Od początku pontyfikatu moje myśli, 
modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie: 
dawać świadectwo o tym, że Chrystus Dobry 

Pasterz jest obecny i działa w swoim Kościele; że wciąż szuka 
każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną sprowadza z 
powrotem, opatruje skaleczoną, umacnia chorą, a mocną 
ochrania. Od pierwszego dnia nie przestawałem zachęcać: „Nie 
lękajcie się przyjąć Chrystusa i przyjąć Jego władzy! I dziś 
powtarzam to wezwanie: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! 
Pozwólcie Mu się prowadzić. Zaufajcie Jego miłości. Trzeba, 
abyście zawsze stawiali Jezusa w centrum waszego życia i 
abyście trwali w głębokim zjednoczeniu z Nim przez modlitwę, 
codzienną osobistą medytację, przez wierność Liturgii Godzin, 
a zwłaszcza przez pobożne codzienne sprawowanie Eucharystii. 
Jeśli będziecie napełnieni Bogiem, staniecie się prawdziwymi 
apostołami nowej ewangelizacji; nie można bowiem dać 
czegoś, czego nie ma się w swym sercu”.     



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             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 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Adoracja 

najświetszego                         

sakramentu 

 

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

Diocesan Appeal 2020                  

Usłysz Jego Głos 

Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 103,261 

Kwota zebrana $   99,412  

Brakująca kwota $   12,649  

 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  847-658-6071   

             KOLEKTA TYGODNIOWA   18 kwietnia, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $   12,283.69  

 Donacje  $     1,580.00                                                            

   $   13,863.69                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $     5,802.00                    

 Donacje $        200.00                                                      
   $                 6,002.00                      

Razem  $                19,865.69  

Zakup drzwi                 $                58,476.00  

                         Aktualne informacje o drzwiach do kościoła.                                                      

Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Diecezji Rockford na wymianę drzwi wejściowych do 
kościoła. Wykonawca tego zadania poinformował nas, że wykonanie nowych drzwi zajmie 
około 4-6 tygodni. Mamy nadzieję, że zaplanujemy instalację na początek czerwca. Przy tej 
okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym parafianom za uzbieraną kwotę w 

wysokości $38,386  oraz Rycerzom Kolumba, którzy przekazali na ten 
cel $20,000. Mamy nadzieję, że pozostała kwota $15,500 pozwoli nam 
na wymianę drzwi w przesionku kościoła - to są drzwi od wschodniej 
strony kościoła. Ten jednak projekt zostanie przełożony na termin 
późniejszy.                                                                                             
       Z wyrazami szacunku,   
           Małgorzata Przybyłko - Business Manager 

Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie i wykonanie określonych zadań w Wielkim 
Poście. Osoby, które wzięły udział to: Kuba Panek, Paulinka Tekien, Natalia 
Pawlikowski, , Antoś Rutkowski, Kuba Rutkowski, Hania Rutkowski, Karina Kopeć 
oraz nieobecni na zdjęciu Hania Kowalczyk i Antoś Kowalczyk.  

Dziękujemy serdecznie sponsorom nagród:                
pani Dr. Agnieszce Iwanszczyszyn z gabinetu 

Hart Dental oraz panu Dariuszowi Saletnik z 

Firmy Mega Auto Collision & Care za 

ufundowanie „Gift Cards” na lody do 
Menchi’s  wartości $10 dla każdej osoby.   

Ponownie zapraszamy dzieci od klasy 0 do klasy 8 do udziału 
w konkursie organizowanym przez Diecezję Rockford z okazji 
przedstawienia nowej kolekty diecezjalnej 2021. Obrazek do 
kolorowania jest dodatkiem w dzisiejszym biuletynie, który 

można też znaleźć na stronie internetowej naszej parafii.                       
Datę i adres nadesłania podamy w najbliższym terminie. 

Przewidziane są nagrody w postaci: „Gift cards” oraz 
dewocjonalii religijnych.                                                            

Zachęcamy wszystkie dzieci do udziału w tym konkursie.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Drodzy Bracia i Siostry! 

 Każdego roku o tej porze, Diecezja Rockford ogłasza doroczną kolektę 

diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: PRZYNOŚ OWOC 

OBFITY.  W Ewangelii św. Jana (15,5) Jesus mówi: „Ja jestem krzewem winnym, 

wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” Jesus przypomina nam, że mamy 

przynosić owoc obfity, że nasze chrześcijaństwo musi być owocne i te owoce 

muszą być widoczne. Oczywiście bez Jezusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić i 

dlatego po pierwsze musimy trwać w Nim. Jednak to trwanie w nim musi nas 

mobilizować do akcji, do czynów, do dobrych uczynków. Obfity owoc to także 

dbanie o innych i o dzieła, które Kościół Katolicky w naszym imieniu prowadzi. 

Obfity owoc się nie pojawi bez naszego zaangażowania. To zaangażowanie to 

także finansowe wsparcie dzieł prowadzonych przez naszą Diecezję Rockford. Jak 

co roku, również teraz zwracam się do Was w tym ciągle trudnym czasie, z prośbą 

o konkretne wsparcie tych dzieł w naszej diecezji. 

 Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną, możemy 

kontynuować okazywanie miłości Chrystusa potrzebującym, oraz przekazywanie 

wiary dzieciom, młodzieży i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach 

poprzez różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak: przygotowanie do 

małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia poczętego i ludzkiej godności, 

duszpasterstwo młodzieży, czy troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

To tylko niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki 

naszym ofiarom na Kolektę Diecezjalną. Oczywiście wspierając Diecezję, nasza 

parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość kształcenia katechetów, diakonów, 

formatorów młodzieży, dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego tak ważne jest 

nasze wsparcie tej kolekty. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli 

kolektę poprzez złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas 

do zebrania $114,544.00. Jest to nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do 

parafian, którzy są zarejestrowani w parafii i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli 

kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina może napisać ile się 

zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie. 

 Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów 

nie dostali koperty pocztą, proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli 

ofiarę na ten cel. Bracia i Siostry, gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć 

diecezjalną kolektę sumą $150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz cel. Jeśli będzie 

jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją wykorzystać na projekty w parafii. 

Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie uda się nam 

zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej.  

 Dziękuję Wam za waszą ofiarność. Nawet jeśli nie możecie ofiarować zbyt 

dużo, nie myślcie, że to mało, co możecie się nie liczy. Wspólnie możemy osiągnąć 

cel. Ważne tylko, żeby każdy się poczuł odpowiedzialny i wsparł to dzieło tyle ile 

może. Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach 

prosząc dla Was o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże.  

 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

Administrator Parafii 








