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  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego     

Jezus żyje! Alleluja! 



Od o. Witolda  
 

 
 

  Życie dla wszystkich 

  Zmartwychwstanie jest z pewnością wydarzeniem 

bez porównania w historii tego świata. To ten rodzaj wydarzenia, 

które dzieje się tylko raz. Jest na tyle istotne i godne uwagi, że nie 

może być zignorowane. Nie możemy tego wydarzenia 

zlekceważyć i nie zareagować. Obraziliśmy Boga przez nasz upór 

w grzechu, przez naszą pychę. Bóg miał całkowite prawo, aby nas 

zlikwidować i wymazać, i to nie tylko w kwestii życia wiecznego 

w przyszłości, ale także Bóg miał całkowite prawo wymazania nas 

z tego świata już teraz. Wszechmogący nie musiał być 

odpowiedzialny za naszą głupotę i egoizm. Jednakże, właśnie ten 

Bóg obiecał, że się zajmie naszym ratunkiem. Bóg przyszedł na 

ten świat, jako jeden z nas. Utożsamił się z nami, z naszą ludzką 

naturą, która stała się częścią Jego boskiej natury na zawsze. Nasz 

Zbawieciel uśmiercił tę ludzką naturę w swoim ciele, poddał ją 

śmierci, dobrowolnie. Pozwolił śmierci, aby Go pochłonęła, 

upokorzyła – Jego, Stwórcę i Źródło wszystkiego – i stał się tym 

ostatnim i najmniejszym. Umarł. Jednak to niemożliwe żeby zabić na zawsze Twórcę i Źródło wszelkiego Życia. Jest to niemożliwe 

ponieważ nie można zabić Miłości. Tak jak Bóg obiecał, na trzeci dzień się to wydarzyło. Jezus był i jest niepokonany, 

nieogarniony, niepojęty. Zwyciężył ponieważ nie było innej możliwości. Poniżył śmierć i Szatana raz na zawsze. Udowodnił po raz 

kolejny, że jest prawdziwym Panem i nikt Mu nie dorówna. Oto dlaczego te święta są tak istotne dla Chrześcijan. Świętujemy Boga 

Zwycięzcę, Boga Życia, Boga Miłości; uwielbiamy Go i oddajemy Mu cześć dlatego, że biorąc pod uwagę to, co się stało w 

poranek wielkanocny w Jerozolimie, wiemy, że nie chcielibyśmy być przeciw Niemu; chcemy być po Jego stronie. Chcemy być z 

Nim ponieważ nie chcecmy przegrać.  

 Te święta to nie tylko króliczki wielkanocne, pisanki, koszyczki i inne smaczne i miłe tradycje. Te święta to święta życia. 

Chodzi o życie, nasze życie. Ci, którzy świętują Wielkanoc co roku, którzy świętują Zmartwychwstanie, ci zwyciężają, żyją 

naprawdę, i mają przyszłość przed sobą, wspaniałą przyszłość. 

 Być może cały świat wogólne nie zauważył tego, co się wydarzyło w wielkanocny poranek ponieważ Bóg tego nie ogłosił 

poprzez ówczesne massmedia. On po prostu zmartwychwstał. Ci, którzy chcą naprawdę żyć, ci to wiedzą, cieszą się tym, i dzielą się 

tą radością z innymi. Szerzą wiarę. Zwycięstwo Boga nie było tylko wynikiem walki pomiędzy złem i dobrem, próbą sił. 

Zwycięstwo było jasne od samego początku. Dobro nie może przegrać. To było zwycięstwo w walce o naszą wolność; to był bój o 

nas. Żadne zło nie jest w stanie uczynić Bogu żadnej krzywdy – może jednak poważnie skrzywdzić nas. Musimy zrozumieć zawsze 

na nowo, że wszystko to wydarzyło się ze względu na nas i dla nas. To jest też powód dla którego powinniśmy się cieszyć i być 

wdzięczni. Nie chodzi tylko o to, że Syn Boży był martwy a teraz żyje. Chodzi o to, że my byliśmy martwi a teraz możemy żyć.  

 Bracia i siostry, w imieniu 

całej naszej Franciszkańskiej wspólnoty, 

życzę Wam, abyście byli napełnieni 

wszelkimi darami Ducha Świętego, 

radością Zmartwychwstania, i aby te 

święta napełniły Was znowu nadzieją, 

której nikt nie będzie w stanie Wam 

zabrać. Niech Zmartwychwstały Pan 

będzie z Wami zawsze. 

 

Pokój i Dobro, 

O. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

  

 

Słowa Ewangelii   wg  Św. Jana                         

J. 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. 

Drodzy bracia i siostry parafii Św. Małgorzaty Marii.                                
Co roku świętujemy najważniejsze święta roku liturgicznego                                                                                      

– szczyt wszystkich liturgii i obrzędów. Te święta odzwierciedlają wszystkie najbardziej 

fundamentalne prawdy i wierzenia naszej Chrześcijańskiej wiary.                                                                    

Te prawdy formują naszą Chrześcijańską tożsamość. 

Życzę Wam wszystkim, abyście mogli świętować Wielkanoc radośnie                                      

dlatego, że wiecie jak wielkich rzeczy nasz Dobry Pan dokonał dla Was.                                                                                        

Życzę Wam, aby Wasza wiara była umocniona, abyście byli                                                      

napełnieni wszelkimi  łaskami i błogosławieństwem jakie                                                              

możemy  w tym czasie świąt otrzymać.                                                                                             

Życzę nam wszystkim, abyśmy zawsze pamiętali o tym najbardziej                                       

wyjątkowym darze  jaki otrzymaliśmy od Zbawiciela – o życiu wiecznym. 

Niech Wam Pan błogosławi i niech Was strzeże; niech Wam ukaże                                                     

oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami.                                                                               
Niech zwróci oblicze swoje ku Wam i niech Was obdarzy pokojem. 

O. Witold Adamczyk OFMConv. 



    Czytanie z dziejów apostolskich         
                              Dz 10, 34a. 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 listu świętego Pawła  apostoła
   do  Kolosan                          

                                                                      Kol 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. 

  Og ł os z enia  

• Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, członkom naszej Polskiej 

Wspólnoty, tym, którzy się zaangażowali w liturgię oraz wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób pomogli w dostojnym przeżyciu świąt 

Wielkanocnych.  

• W poniedziałek 5 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.  

• Spotkanie Grupy Młodzieżowej odbędzie się w sobotę, 10 kwietnia. 

Zapraszamy młodzież klas 6,  7,  8 oraz licealnych na projekcję filmu: 

„Risen” o godzinie 4 po południu w Sali McDonnell Hall, w budynku 

starej szkoły.   

• Dzieci, które zaagażowały się w wielkopostne co tygodniowe zadania 

prosimy aby przyniosły swoje prace do wtorku, 6 kwietnia. Nagrody 

zostaną rozdane na Mszy Św. o godz 1 pm. 18 kwietnia.  

• Przypominamy o rejestracji koniecznej 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.  

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 

      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 2004  



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 

Kolekta 27-28 marca  2021 
Planowany Budżet   $28,000 

 
 

  Kopertki                                       $      14,459.00  

                        Inne                                     $                  176.00  

                        Razem                    $      14,635.00  
 

Give Central Online Giving                 $               6,434.00  

                        Inne                       $                 200.00 

           Razem                              $        6,634.00  

       Razem                                     $           21,269.00   
                                                                               (6,731.00)                                       

 

Kolekta Wielkanocna                           $                835.00                                                 

          

Kolekta na drzwi                                   $             36,911.00  

                  Rycerze Kolumba                $             20,000.00 

       Razem                                    $             56,911.00  

 

 

 

 

 

 

 

Diocesan Appeal / 

Apel diecezjalny 

Usłysz Jego Głos 

Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 100,880  

Kwota zebrana $  97,110  

Brakująca kwota $  14,951  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

  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  

                             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.  








