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I Niedziela Postu    I Niedziela Postu      

Czas się wypełnił                                                     
i bliskie jest królestwo Boże.                                                           

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!  

                                                              Mk 1,15 



Od o. PiotraOd o. Piotra   
     
                       

 
 
 
 
 

 W książce A. J. Palla “ Niezwykłe historie 
zwykłych ludzi” opisane jest następujące zdarzenie. 
 
„Lekarz spotkał na ulicy znajomego. 
– Co u ciebie Paweł? Jak się czujesz? – zapytał. 
Paweł zaczął opowiadać o problemach, z jakimi się 
borykał, przeszkodach, jakie napotykał, słabościach, 
jakie rozpoznał, krzywdach, jakich doznał. Wszystko 
było nudne i paskudne. Koledzy robili złośliwe donosy, pies sąsiada szczekał wniebogłosy, teściowa była 
bezduszna, córka nieposłuszna, żona skąpa, a w zębie latała mu luźna plomba. 
– Byłbyś szczęśliwy, gdyby wszystkie twoje problemy zniknęły? – zapytał lekarz. 
Paweł rozmarzony powiedział: 
– O, byłaby to najwspanialsza rzecz w moim życiu, ale to niemożliwe – zaraz pokręcił głową, jak to miał w 
zwyczaju. 
– Posłuchaj – powiedział lekarz ściszając głos – znam miejsce po drugiej stronie miasta, gdzie dziesiątki 
tysięcy ludzi nie ma żadnych trosk. 
– Żadnych? – zapytał z niedowierzaniem Paweł. 
– Całkowity spokój – przytaknął lekarz. 
Pawłowi zaświeciły się oczy. 
– Niech mnie pan tam zabierze, choćby zaraz, panie doktorze. Przez całe życie marzyłem o takim miejscu. 
– Chętnie bym to zrobił, ale obawiam się, że jak się dowiesz, gdzie to jest, nie będziesz chciał pójść – 
odpowiedział lekarz. 
– Pójdę od razu – zapewniał Paweł. 
– Miałem na myśli cmentarz za rzeką!” 
 
Bardzo wielu ludzi marzy o świętym spokoju w  swoim życiu. Wiemy jednak, że nasze życie nie jest możliwe 
bez trosk i zmartwień, jakie spotykają nas każdego dnia.  W życiu powinno bardziej chodzić o to, abyśmy 
umieli stawić czoła trudnościom i wyjść z nich mądrzejsi i bardziej święci. 
 
Zaczynamy wielki post, w czasie, którego miejsce świętego spokoju, powinien zająć święty niepokój, a więc 
dążenie do zmiany tego, co nas oddala od Boga i drugiego człowieka. To czas nawrócenia i pojednania się z 
Bogiem i bliźnim. W tym procesie nawracania się i zmiany życia, Kościół zaprasza nas do praktykowania 
trzech wypróbowanych środków wzrostu duchowego, jakimi są: modlitwa, post i jałmużna.  Uczyńmy nasz 
post czasem powrotu do Boga, czasem odpowiedzi na Jego miłość do nas.  
Zachęcam również do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: drodze karzyżowej w piątki o 8 wieczorem 
oraz zapraszam do udziału w Gorzkich Żalach, w poniedziałki o 7 wieczorem. W wielkopostnej wędrówce 
naszą pomocą może się stać codzienne uczestnictwo w mszy świętej albo czytanie i rozważanie czytań 
mszalnych podczas tygodni wielkiego postu. Zadajmy sobie trud i podejmijmy wysiłek głębszego życia wiarą 
w tym poście, aby Zmartwychwstanie Chrystusa mogło się dla nas stać radosną rzeczywistością.  
 
Pokój i Dobro,  
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv. 
 
Gwardian Klasztoru 

 

 

  

  

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Marka 1, 12wg  Św. Marka 1, 12--1515  

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał 

na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, 

i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do 

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię!» 



        

  Słowa Św. Jana Pawła IISłowa Św. Jana Pawła II   

Krzyż - to znaczy: oddać swe życie za brata, aby 
wraz z jego życiem ocalić własne.                           
Krzyż - znaczy miłość silniejsza jest od 
nienawiści i od zemsty – lepiej jest dawać aniżeli 

brać – angażowanie skuteczniejsze jest od czczego stawiania 
żądań.                                                                                       
Krzyż - znaczy: nie ma rozbicia się bez nadziei – ciemności bez 
gwiazdy – burzy bez bezpiecznej przystani.                                            
Krzyż - znaczy: miłość nie ma granic; rozpocznij od tych, którzy 
są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej. 
Krzyż - znaczy: Bóg jest większy od nas, ludzi; większy niż 
nasza zawodność, jest ratunkiem nawet w największej klęsce – 
życie jest silniejsze niż śmierć.                                                                                                     
(Jan Paweł II – fragment homilii – Rzym, wrzesień 1983) 

Czytanie z księgi rodzaju                 Czytanie z księgi rodzaju                   

                                                                            9, 89, 8--15                      15                        

Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja 
zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, 
które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z 
wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, 
jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z 
wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami 
przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona 
wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie 
potopu niszczącego ziemię». 
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja 
zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na 
wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem 
przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki 
nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy 
wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z 
wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie 
już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».   

 
  

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostołaPawła  apostoła                                                              

                        1, 40 1, 40 --  45 45 
Najdrożsi:                                                                           

Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez 

Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom 

zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za 

dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana 

była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało 

uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym 

wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie 

brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego 

sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 

Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do 

nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze,                  

i Moce. 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu podczas 
którego zapraszamy w poniedziałki o godz. 7 PM na 
nabożeństwo Gorzkich Żali. 

 
 W czasie Postu w piątki będą nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej o 7 PM po angielsku a o 8 PM po polsku. 
 
 Zapraszamy dzieci do czynnego udziału w Poście.            

W każdym tygodniu w  biuletynie i na stronie 
parafialnej ukażą się do wykonania określone zadania. 
Wszystkie wykonane prace należy przynieść lub 
przesłać do parafii do wtorku, 6 kwietnia.                     
Spośród wszystkich prac rozlosujemy nagrody.  

 
 W naszej parafii rekolekcje wielkopostne w języku 

polskim odbędą się w dniach od 13 do 15 marca. 
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Krzysztof Śmigielski, 
nasz franciszkański współbrat obecnie pracujący        
w Marytown.                     

 
 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 
internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 
 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół oraz na drzwi 

składane na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  
W dalszym ciągu jednak prosimy o wsparcie 
finansowe w zakupieniu nowych drzwi wejściowych. 

Intencka PapieIntencka Papieżża  Franciszka            a  Franciszka            

na luty                                                         na luty                                                         

Intencja powszechna:                                   

Przemoc w stosunku do kobiet   

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar 

przemocy, aby były chronione przez 

społeczeństwo, a ich cierpienia były 

dostrzegane i wysłuchiwane.  



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:                                       Biuro nieczynne
                        
Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

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   
13 - 14 lutego, 2021 

Planowany Budżet   $28,000 
 

 Kopertki 

 Niedziela          $            8,363.00  
 Inne          $                  680.00             

            $             9,043.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $              5,162.00  

 Inne           $                   110.00 

            $                5,272.00  
  

  Razem                      $               14,315.00  

            (13,685.00)  

 

Kolekta na drzwi 

 

Kopertki                       $                   880.00  

Give Cenrtal Online  $                 3,975.00  

Razem                            $                 4,855.00  

      Transmisja Mszy Św.                
Na Kanale: St Margaret Mary Media   
Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             
      1:00 pm w j. polskim 

                                                       Zapisy na Msze Św. 

Adoracja Adoracja   najświetszego najświetszego     

  sakramentusakramentu  

  

Środa:                         9:30 am Środa:                         9:30 am --  8:00 pm8:00 pm  

Poniedziałek:         8:00 pmPoniedziałek:         8:00 pm——9:00 pm9:00 pm  

Pierwszy piątek:  10:30 amPierwszy piątek:  10:30 am——6:00 pm6:00 pm  

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1


Franciszkańska adopcja dzieci 
I mówił: „Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który rzuca nasienie na glebę, a on kładzie się spać w nocy          

i wstaje w dzień, a ziarno kiełkuje i rośnie - jak on sam nie wie”  ~ Mk 4, 26-27  

Kilka lat temu przedstawiliśmy Franciszkański Projekt Adopcji w 
naszej parafii Św. Małgorzaty Marii. Poprosiliśmy o donację w 
wysokości 140 USD rocznie przez 3 lata każde dziecko do adopcji. 
Celem jest głoszenie Ewangelii Jezusa poprzez duchową                      
i materialną pomoc Misji w Ugandzie, edukację i pomoc sierotom 
i najuboższym w tamtejszej społeczności. Jesteśmy na drugim 
roku obecnego programu. Mamy kilka wolnych miejsc dla osób, 
które chciałyby dolączyć się do projektu i i pozwolić dzieciom 
kontynuować naukę w drugm i trzecim roku.  

Jeśli chciałbyś pomóc kontunuować rozpoczętą przez Braci akcję, 
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.                                

Prosimy również o modlitwę w intencji wszystkich dzieci oraz w 
intencji kontynuacji programu.  

Z franciszkańskim pokojem i dobrem,  

O. Witold Adamczyk OFM, Conv 


