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 V Niedziela Wielkiego Postu                       

 

 

A Jezus powiedział do niej:  

I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz.  

                                                                    ~ Jn, 8, 11b 



    Złośliwa satysfakcja  czy      
 współczucie? 

          Chyba w żadnym innym 
fragmencie Ewangelii, nie ma tak 
dobitnej i jednoznacznej konfrontacji 
Bożego i ludzkiego sposobu myślenia 
o grzechu. I chyba żaden inny 
fragment niż ten z dzisiejszej niedzieli, 

nie jest dla nas tak pouczający, jak ten. Zawiera on niejako 
podsumowanie i streszczenie całej Ewangelii, czyli Dobrej 
Nowiny o przebaczeniu i miłości Boga. Jest żywą i naoczną 
ilustracją nauki Chrystusa. A zatem jakie wnioski dla siebie 
powinniśmy wyciągnąć z tej lekcji? 

Najprostszy wniosek, niejednokrotnie zapisany 
w Ewangelii, to: nie potępiaj, a nie będziesz potępiony! To 
zadziwiające, z jakim uporem i gorliwością lubimy zwalczać 
grzechy u innych. Gdybyśmy choć jeden procent tej energii 
wykorzystali sami dla siebie, dla usunięcia swoich wad 
i pracy nad swoim charakterem, dawno już bylibyśmy 
święci. Bo po pierwsze: nikt tak dobrze jak my sami nie zna 
naszych wad; po drugie: nikt inny nie ma takiego wpływu na 
nas, jak my sami; po trzecie: do nikogo nie mamy takiego 
zaufania, jak do siebie samych. A więc optymalne warunki, 
aby coś ze sobą zrobić! 

My tymczasem zostawiamy siebie na boku, a zajmujemy się innymi. Czyżby aż tak heroiczny był nasz altruizm 
i szlachetność? Obawiam się, że chyba nie. To nie bezinteresowna troska o innych nami kieruje, lecz raczej bardzo 
sprytnie zakamuflowany mechanizm obronny, zwany popularnie obłudą, a w języku psychologii – projekcją. Polega on 
na tym, że przypisujemy innym swoje własne winy i przywary, aby w ten sposób odwrócić uwagę od siebie. Walczymy 
z cudzym grzechem, aby zdyspensować się od walki ze swoim. Potępiamy i surowo piętnujemy innych, aby samemu 
wydać się lepszym. 

Oczywiście, cały czas jesteśmy przekonani o swych szlachetnych motywach i ani przez myśl nam nie przejdzie, 
że wyrządzamy komuś olbrzymią krzywdę. Zarazem czujemy się podniesieni na duchu i usatysfakcjonowani, że tak 
surowo potępiając cudzy grzech, zadośćczynimy tym samym za swój. Przypisujemy sobie nawet nie lada zasługę z tego 
powodu: wszak jesteśmy gorliwymi stróżami moralności! 

Chrystus jest jednak innego zdania. Czyżby był On mniej czuły na zło, bardziej pobłażliwy i obojętny? Nie, na 
pewno nie! Ale Chrystus nie cierpi obłudy, bo ona najskuteczniej zamyka człowiekowi drogę do nawrócenia. A za tą 
rzekomą szlachetną gorliwością kryje się tylko obłuda. 

Czy faktycznie faryzeuszów najbardziej bolał grzech tej kobiety? Czy to z jej powodu tak cierpieli? Rzecz jasna, 
że nie. W ich tonie nie ma ani jednej nutki żalu czy bólu, tylko złośliwa satysfakcja, połączona w dodatku z agresją 
i nienawiścią, i to nie przeciwko samemu grzechowi, lecz przeciw człowiekowi, który grzeszy. To jest ich ból, ich 
wyrzut sumienia, który kole niczym cierń w oku. Jedynie Chrystus umiał okazać współczucie i tylko On, z miłości, był 
gotów zapłacić cenę za ten grzech. Tylko On miał na celu dobro owej kobiety: innym zależało jedynie na tym, aby się 
popisać swoją rzekomą sprawiedliwością; Jemu, aby ją ratować. 

Cóż, nic, tylko wyciągać wnioski i uczyć się! Bo i my często jesteśmy podobni do tych faryzeuszów. 
Uzurpujemy sobie prawo do osądzania i potępiania innych, do ferowania i wykonywania wyroków, do taniego 
moralizowania i pouczania, jak należy żyć. Najpierw nauczmy się kochać, potem pokutować i nawracać się ze swoich 
grzechów, potem pokutować i zadośćczynić za grzechy innych, a dopiero 
na końcu osądzajmy i pouczajmy. Będziemy to wtedy robić z pokorą 
i miłością. Bez tego – ani rusz! 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda   

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

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się 
znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, 
usiadłszy, nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili 
do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli 
do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz 
nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» 
Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go 
oskarżyć. 
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A 
kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 
w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na 
ziemi. 
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, 
poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta stojąca na środku. 
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: 
«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona 
odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja 
ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». 



    Czytanie z Księgi Proroka Izajasza                                 

              43, 16-21 

PanTak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze            
i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy             
i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, 
zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. 
«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie 
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję 
rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie 
poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na 
pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale             
i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na 
pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który 
sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę». 
 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do Filipian                                    3,8-14 

Bracia: 

Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość 

poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. 

Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, 

bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając 

mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą 

sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, 

sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez 

poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak            

i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się 

do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. 

Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, 

lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty 

przez Chrystusa Jezusa. 

Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to 
jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły 

ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku 
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. 

       Ogłoszenia  

• Przeżywamy rekolekcje wielkopostne, zapraszamy na 
wszystkie nauki rekolekcyjne podczas Mszy św. w języku 
polskim  w weekend oraz w poniedziałek 4 kwietnia o 7 
PM. Dlatego w poniedziałek nie będzie naobżeństwa 
Gorzkich Żali oraz adoracji. 

• W sobotę i niedzielę będzie zebrana druga kolekta na 
potrzeby misjonarza rekolekcjonisty i Franciszkańskiej 
Misji w Peru. 

• Jak ogłaszaliśmy, okazja do spowiedzi podczas rekolekcji 
będzie po Mszach św. w sobotę i niedzielę. 

• Podobnie okazja do spowiedzi przedświątecznej w języku 
polskim będzie jeszcze w przyszłym tygodniu po Mszach 
św. po polsku w sobotę i niedzielę, czyli 9 i 10 kwietnia.  

• W czasie Postu w piątki odbywają się nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej o 7 PM po angielsku a o 8 PM po polsku. 

• Dziękujemy dzieciom, które były obecne na ostaniej próbie 
chórku dziecięcego i zapraszamy ponownie w niedzielę, 24 
kwietnia o godz 11:30 na drugą próbę. Zapraszmy również 
nowe dzieci od klasy 2 i starsze, które chciałyby do nas 
dołączyć i śpiewać razem z nami podczas Mszy Św. 
dziecięcej w niedzielę 1-go maja.  

• Drodzy bracia i siostry, ze względu na mocno obniżoną 
frekwencję na Mszach św. (w stosunku do tego, co było 
przed pandemią) nie planowaliśmy w Niedzielę 
Zmartwychwstania tzw. Mszy Rezurekcyjnej o 5 rano. 
JEDNAK, ze względu na liczne głosy parafian 
wyrażających zainteresowanie uczestnictwem w tej Mszy 
św., zdecydowaliśmy, że MSZA ŚW. REZUREKCYJNA o 
godz. 5 rano w niedzielę Zmartwychwstania 17 kwietnia 
BĘDZIE ODPRAWIONA.  

• Mamy nadzieję, że tak jak licznie parafianie wyrażali 
zainteresowanie przyjściem, także licznie wielu z was się 
włączy w służbę liturgiczną czy to na Rezurekcji o 5 rano, 
czy na Mszy św. o 1 PM (wierzymy, że znajdą się chętni do 
czytania, udzielania Komunii św., tzw. Marszałkowie 
dbający o porządek, jak również ministranci). 

• 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 

 
Kwiaty na Wielkanoc  

 Przyjmujemy ofiary na kwiaty, które składane będą 

przy grobie Pana Jezusa oraz przy ołtarzu. Ofiary 

mogą składane być w kopertach, w biurze oraz 

elektronicznie na: Give Central.                  

Dziękujemy za wszystkie donacje na ten cel.  



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               $  102,370     89% 

Kwota zebrana             $    95,777     84%  

Brakująca kwota           $     18,767    16% 

 

Służba Eucharystyczna 9/10 kwietnia, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Laldemar Stec 

Maria Niwelt 

Agnieszka Kulik 

Tadeusz  Leszewicz 

Michał Kulik 

Iwona Szyda 

Kasia Zeliszczak 

Bożena Labanowska 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

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 

   

KOLEKTA TYGODNIOWA  z 26/27  marca, 2022                                                                                

będzie podana w przyszłym biuletynie 

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.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

         

 

   Spowiedź - po Mszach Św. tylko w sobotę i niedzielę. 

Dla Najmłodszych 

 

 

Msze Święte i Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu 
 

Wielki Czwartek - 14 kwietnia                                                                                      
Msze Św.: *7:00 PM w j. angielskim i  j. polskim 

Wielki Piątek - 15 kwietnia     
                           Msze Św:12:00 PM & *7:30 PM w j. angielskim                     

                    *5:00 PM w j. polskim 

 

 

 

 

Wielka Sobota - 16 kwietnia                                                                        
Święcenie Pokarmów: 11:00 am, 12:20 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 or 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 i stronie parafialnej: www.stmargaretmary.org 








