
Zakon Ojców  Franciszkanów Konwentualnych 
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  Jam jest chleb życia.  Ojcowie wasi jedli mannę 
na pustyni i pomarli.  To jest chleb, który z nieba 

zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jn. 6, 48-50 



Od o. Witolda  

 W 2021 roku przypada 30. 
Rocznica Śmierci 
błogosławionych Męczenników                   
z Pariacoto – Michała Tomaszka     
i Zbigniewa Strzałkowskiego, 
zamordowanych 9 sierpnia 1991 r. 
w peruwiańskim Pariacoto. 
Hasłem rocznicy są słowa, które 
oddają sens życia i śmierci 
franciszkańskich Męczenników: 
„Posłańcy pokoju, aż do 
męczeństwa”. 
 

 

Życie Męczenników 
 
Bł. Michał Tomaszek OFMConv urodził się 23 września 1960 roku 
w Łękawicy koło Żywca. Już jako dziecko odwiedzał sanktuarium 
maryjne w Rychwałdzie, gdzie poznał franciszkanów. W ramach 
szkoły średniej ukończył Niższe Seminarium Duchowne 
Franciszkanów w Legnicy.  
W 1980 roku wstąpił do nowicjatu. Podczas studiów w WSD w Krakowie brał aktywny udział w katechizacji dzieci specjalnej 
troski. Po przyjęciu święceń kapłańskich, 23 maja 1987 roku, przez dwa lata służył jako duszpasterz w parafii w Pieńsku koło 
Zgorzelca. W lipcu 1989 roku podjął pracę misyjną w Peru.  
Był człowiekiem głębokiej wiary, skromnym i rozmodlonym, wielkim czcicielem Matki Bożej. Miał niezwykły dar ewangelizacji 
młodzieży i dzieci. Docierał do nich zwłaszcza przez muzykę i śpiew. 
 
Bł. Zbigniew Strzałkowski urodził się 3 lipca 1958 roku w Tarnowie. Mieszkał z rodzicami w pobliskiej Zawadzie. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej uczył się w Technikum Mechanicznym i przez rok pracował w wyuczonym zawodzie.  
Wstąpił do nowicjatu franciszkańskiego w 1979 roku. Podczas studiów w seminarium w Krakowie brał udział w zakładaniu Ruchu 
Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA). Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu 7 czerwca 1986 roku. Przez dwa lata 
był wychowawcą oraz wicerektorem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Legnicy. 30 listopada 1988 roku 
wyjechał na misje do Peru. Był człowiekiem silnym, odważnym, troszczącym się o chorych.  
Pragnienie służenia innym wypływało z jego wielkiej wiary i chęci naśladowania św. Maksymiliana Kolbego. Talent organizacyjny 
łączył z pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Był miłośnikiem stworzeń na wzór św. Franciszka z Asyżu. 
 
 
Ostatnia godzina 

 

Błogosławieni Michał i Zbigniew zostali zamordowani około godz. 21.00, 9 sierpnia 1991 r. w Pueblo Viejo (Stara Wieś) w pobliżu 
Pariacoto. Zginęli z rąk terrorystów z ugrupowania „ Świetlisty Szlak” (Sendero Luminoso), które od wielu lat działało na 
terytorium Peru, chcąc doprowadzić tam do rewolucji komunistycznej. 
Ciała zamordowanych ojców znaleziono około północy, następnie zostały one przewiezione do szpitala w Casma, gdzie 
przeprowadzono obdukcję. W niedzielę 11 sierpnia z Casma o godz. 9.00 wyruszył kondukt żałobny z ciałami w kierunku Pariacoto. 
Na trasie konduktu ludność czekała z kwiatami i udekorowanymi bramami, droga zabrała więc kilka godzin. Pogrzeb odbył się w 
poniedziałek 12 sierpnia o godz. 11.00. Ojcowie zostali pochowani w kościele w Pariacoto – o. Michał po lewej stronie patrząc od 
wejścia, a o. Zbigniew po prawej. Dziś, po beatyfikacji, grób błogosłwionych znajduje się w kaplicy bocznej w kościele.  
Beatyfikacja Męczenników z Pariacoto oraz ks. Alessandro Dordiego, kapłana z tej samej diecezji Chimbote, zamordowanego 
kilkanaście dni później, miała miejsce 5 grudnia 2015 r. w Chimbote. 
 

Orędownicy w niebie 

 

Bł. Michał Tomaszek jest patronem dzieci i młodzieży, 
wypraszającym u Boga dar potomstwa.  
Bł. Zbigniew Strzałkowski jest patronem cierpiących         
i chorych na duszy i ciele, orędownikiem przed Bogiem 
osób zniewolonych i opętanych.  
Męczennicy z Pariacoto są także patronami Krucjaty 
Różańcowej w Obronie przed Terroryzmem, 
orędownikami pokoju i dobra.  

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA        
                  J 6, 41-51 

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: 
«Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to 
nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? 
Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». 

Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! 
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, 
który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 
Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami 
Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie 
do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie 
Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni 
i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie 
umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli 
ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który 
Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 

  

Posłańcy pokoju, aż do męczeństwa  



    Czytanie  z księgi królewskiej    
                                               19, 4-8 

Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia 
drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców                 
i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki już czas, o Panie! 
Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich 
przodków». Po czym położył się pod jednym z janowców 
i zasnął. 

A oto anioł, trącając go, powiedział mu: «Wstań, jedz!» 
Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban 
z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. 

Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: 
«Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga». Powstawszy 
zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym 
pożywieniem szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż 
do Bożej góry Horeb. 

 

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
efezjan                  
                                                          4, 30  - 5,2 

Bracia: 

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym 
zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, 
gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką 
złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. 
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w 
Chrystusie. 

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci 
umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was 
umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na 
woń miłą Bogu. 

 

       Og ł osz e nia  

 

 

• W poniedziałek 9 sierpnia zapraszamy na wieczorną Mszę 
Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. Tego dnia 
przypada 30. rocznica męczeńskiej śmierci naszych 
współbraci błogosławionych Michała Tomaszka i 
Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarzy w Pariacoto w 
Peru. Podczas Mszy Św. będzie możliwość uczczenia 
relikwi Błogosławionych a podczas nabożeństwa będziemy 
się modlili za przyczyną Błogosławionych o pokój w 
świecie. Serdecznie wszystkich na tę Mszę Św. 
zapraszamy.  

 

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

Intencja Papieża Franciszka 

na sierpień                                                   

Intencja powszechna:                  

Kościół 

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od 

Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania 

się w świetle Ewangelii.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

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   

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta 

świadomość: jestem miłowany, ja jestem 

miłowany. Ja, taki jaki jestem".   

                  

             (Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)  



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                                             6:30 - 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 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania     $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   79,343   69% 

Kwota zebrana            $   58,458   51%  

Brakująca kwota         $    56,086   49% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  30 lipca—1 sierpnia, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $            18,348.00  

 Donacje  $                   136.00                                                            

   $            18,484.00                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  5,473.00             

 Donacje $                   115.00                                                      

   $              5,588.00     
Razem  $            24,072.00                                          

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: ($3,928,00)  

New!                                                                                     

Join Sam’s club now through August and 

1/3 the membership fee gets donated to 

the Knights. It’s a painless way to help 

others. Join through this link:  

https://www.groupraise.com/offer-

campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-

columbus-sams-club-memberships  

Polska Szkoła Św. Małgorzaty Marii istniejąca przy naszej 
parafii informuje, że trwają zapisy do szkolny 2021/22.          
Więcej informacji jest na stronie internetowej szkoły 

www.nasza-szkola.com                                              

Dyrektor szkoły – Tadeusz Młynek:                     
mtlynek@stmmschool.com                            
Tel: (224) 436 – 0321,                                                                                                 
Z-ca dyrektora – Agnieszka Kostrzewa: 
akostrzewa@stmmschool.org                    
Tel: (224) 600 – 0406,                                                                
Sekretariat – Anna Przybylski:                       
aprzybylski@stmmschool.com lub tel. 
Tel: (224) 436 – 0320      

Zapraszamy 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships


 

          Dla Najmłodszych  

Świadectwo s. Berty Hernández Guerra 
(fragmenty książki „Ojcze, nadeszła godzina. Michał i Zbigniew męczennicy i błogosławieni, świadkowie Ewangelii. Świadectwo siostry Berty 
Hernández Guerra, zakonnicy ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa”, Kraków 2019) 
 
W czasie dość długiej rozmowy, którą prowadziliśmy z senderystą, zapytał nas o pewne miejsca w wysokich górach. Ojcowie odpowiedzieli mu, że 
są im one znane, że je odwiedzali, co mogą potwierdzić miejscowi. Terroryści im jednak nie wierzyli. Zarzucali nam, że jesteśmy możnymi 
mocniejszymi od ludu, że mamy do dyspozycji kamionety, a oni ich nie mają. Tłumaczyliśmy, że te pojazdy służą do posługi ludziom, że jeśli stąd 
wyjeżdżamy, to one pozostają. Na poparcie tego opowiedziałam o wydarzeniu z poprzedniego dnia, gdy mieliśmy rannego człowieka i 
uratowaliśmy go dzięki pojazdowi, który go szybko dowiózł do szpitala. Oni zaś przytoczyli nowy argument: że Pan Jezus pomagał bez 
samochodów. Ojciec Zbigniew odparł na to: „Przyjacielu, On się posługiwał osiołkiem. To był środek transportu Jego czasu”. Na to ja 
dopowiedziałam: „Jeśli przedtem poświęcaliśmy dwanaście godzin na pieszą wędrówkę, by dotrzeć do ludzkich osiedli, to obecnie przy pomocy 
kamionet, które nam dostarczyli przełożeni z Rzymu, ten czas o wiele się skrócił”.  
Przez cały ten pełen niepokoju czas, który spędziliśmy w samochodzie otoczeni przez terrorystów, w duchu wzywałam św. Franciszka i św. Rafaelę 
Marię; żadna inna modlitwa mi nie wychodziła. Powiedziałam do ojca Michała: „Módlmy się”. On zwrócił się do ojca Zbigniewa. Powiedział mu 
coś po polsku, być może coś w rodzaju: „Przyszła nasza godzina”. Właśnie w tej chwili zeszli się terroryści. Pewien „Jorge” zaczął wydawać 
wszystkim rozkazy. Wtedy czterech lub pięciu z nich wsiadło do niebieskiej kamionety, gdzie znajdował się alcalde, i włączyli silnik. Następnie 
czterech wsiadło do szarego auta – dwóch obok ojca Zbigniewa i dwóch obok mnie. Wszyscy byli dobrze uzbrojeni. Samochód ruszył. Prowadził go 
senderysta. Przejechaliśmy parę metrów szeroką drogą. Niepodziewanie auto gwałtownie się zatrzymało. Kierowca odwrócił się do tyłu i 
powiedział: „Niech wysiądzie ta kobieta!”, co odnosiło się do mojej osoby. „To siostra zakonna” – rzekł terrorysta siedzący obok mnie. „Niech 
siostra wysiądzie” – nalegał tamten. Odparłam, że nie mam zamiaru tego zrobić. On jednak domagał się uporczywie. Ponownie się sprzeciwiłam, 
oświadczając, że pojadę tam, gdzie zawiozą ojców Michała i Zbigniewa, że nie opuszczę ich, że muszę wiedzieć, dokąd ich wiodą. „Dowiesz się” – 
odpowiedzieli, ale ja nadal zdecydowanie nie zamierzałam wysiadać. Cumpa jednak dalej nalegał. Ojciec Zbigniew popatrzył więc na mnie i 
powiedział: „Wysiądź, Berta”. Opierałam się. Samochód ruszył. Senderyści otworzyli drzwi, wycelowali we mnie broń i popychali mnie lufą, by 
wyrzucić z auta (…).  
Biorąc pod uwagę kierunek jazdy pojazdów, domyśli- łam się, że powieźli ojców ku domom w pobliżu cmentarza. Myślałam tylko o tym, jakby tu się 
przedostać na drugą stronę i nie stracić z oczu aut, ale było to niemożliwe. Zdecydowałam się więc wrócić co prędzej do kościoła, gdzie pozostało 
jakieś czternaście osób. Zaczęłam biec. Ulice były puste. Jedyne, co czułam, to dym i zapach prochu. 
Po przybyciu na miejsce zaczęłam uporczywie dzwonić do drzwi 
wejściowych. Gdy mi otwarto, powiedziałam, płacząc: „Zabrali ich. 
Mnie wyrzucili z auta. Zróbmy coś, proszę! Nie możemy spuścić ich 
z oczu. Jeśli domagaliby się okupu, będziemy wiedzieć, gdzie się 
znajdują. Moglibyśmy ich śledzić”. Nalegałam. Wtedy czterej 
odważni chłopcy poszli szlakiem równolegle do trasy terrorystów, 
inni zaś wraz ze mną postanowili samochodem udać się do Casma, 
żeby powiadomić innych o całym zajściu i szukać pomocy.  
Zdecydowaliśmy, że wyruszymy około pierwszej trzydzieści w nocy. 
Aby nie wzbudzić podejrzeń, mieliśmy udawać zwykły samochód w 
ruchu. Właśnie w tym momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję, 
usłyszeliśmy strzały. Stwierdziliśmy: „Są blisko. Są gdzieś w Pueblo 
Viejo”. Moja reakcja była następująca: „Chodźmy tam 
natychmiast”. Poprosiliśmy o pomoc jeszcze dwóch chłopców. 
Początkowo wahali się, lecz widząc moją stanowczość, stwierdzili: 
„My idziemy. Siostra niech zostanie”. (…) Wrócili chwilę później. 
W zaufaniu powiedzieli mi i postulantom, że już nic nie da się 
zrobić. Obaj ojcowie i alkalde nie żyją. Znaleziono ich ciała. Zostali 
zastrzeleni, a na jednym z nich 
położono kartkę z napisem: „Tak umierają lizusy imperializmu”. 
Napis sporządzono pisakiem na splamionym krwią kawałku kartonu. 
                                                        *** 








