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II Niedziela Postu    II Niedziela Postu      

I zjawił się obłok4, osłaniający ich, a z obłoku 
odezwał się głos:                                                    

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”                 
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie 

widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.                                 
         Mk 9, 7-8 



Od o. WitoldaOd o. Witolda   
     
                       

 
 
 
Czy jest z tobą Bóg? 

 

  

 „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?” pisał św. 

Paweł. Komu by się nie podobało takie oświadczenie. 

Dodaje odwagi, dodaje skrzydeł. Bóg jest z nami, więc nic 

nam nie straszne. Znany jest fakt, że nawet żołnierze 

niemieckiego, nazistowskiego Wermachtu mieli wypisane 

na swoich paskach „Got mit uns” – Bóg z nami. Chcieli 

sobie dodać odwagi? Całkiem ciekawe jest pomyślenie, że 

reżim, który prześladował wierzących i uprawiał różne 

pogańskie kulty, jednocześnie odwoływał się po cichu pod 

ochronę Boga Wszechmogącego. To wygląda jak próba 

zaskarbienia sobie bóstwa w stylu: „Jeśli Bóg istnieje, to nie 

zaszkodzi do Niego skierować prośbę o opiekę.”  

 Wielu z nas tak właśnie podchodzi do wiary. Nie 

zaszkodzi się pomodlić, albo iść do kościoła. „Bozia pomoże 

a to się zawsze przydaje.” No a jak „Bozi” nie ma to cóż – 

nie zaszkodziło spróbować. Odwołujemy się do Boga 

chociaż w realnym życiu często nie mamy z Nim nic 

wspólnego: nasze plany nie mają z Nim nic wspólnego, 

nasze życie moralne, nasze hierarchie wartości, nasze 

spojrzenie na świat. Wszystko jest dostosowane do naszych 

„interesów” a Boga tylko do tego wszystkiego doczepiamy, 

bo przecież nie zaszkodzi.  

 Tylko, że św. Paweł napisał: „Jeżeli Bóg z nami...” Jeżeli.... Czy Bóg jest z nami kiedy nie mamy z Nim nic 

wspólnego? Kiedy się nie kierujemy Jego nauką, nie szanujemy Jego punktu widzenia, nie traktujemy poważnie Jego 

woli? Św. Paweł miał rację, bo jeżeli Bóg jest z nami, to rzeczywiście nie ma takiej siły, która mogłaby się Jemu 

przeciwstawić. Pytanie tylko czy my jesteśmy z Bogiem. Bóg będzie z nami kiedy my będziemy z Nim. Jest tak dlatego, że 

Bóg w naszej wolności dał nam możliwość wyboru. Możemy Go wybrać a On stanie przy nas. Ale musimy Go wybrać, nie 

tylko mówić, że Go wybieramy. Wybrać oznacza uczynić Go swoim Bogiem, czcić Go, szanować Jego przykazania, Jego 

sposób patrzenia na ludzkie życie i świat.  

 Kiedy jesteśmy z Bogiem, to możemy brać udział w wielkich wydarzeniach i należeć do grupy tych, którym 

zostało obiecane Przemienienie. Jezus pokazał trzem ze swoich Apostołów jak to wygląda. Przemienił się i spotkał się z 

Mojżeszem i Eljaszem, wielkimi postaciami Judaizmu, ludźmi, którzy całe swoje życie poddali pod jarzmo Boga, 

dostosowali do Niego. Pomimo, że byli już od setek lat martwi, spotkali się ze Zbawicielem tuż przed momentem 

odkupienia. Oczekiwali na to zbawienie i dlatego ich oczekiwanie miało się spełnić.  

 W tym przeminieniu Jezusa jest bardzo ważne poselstwo, które zamyka krąg naszych rozważań. Bo właśnie głos 

z nieba ogłasza to, co jest najważniejsze w kwesti czy Bóg jest z nami czy nie. Głos z nieba mówi: „To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie.” Jedyne czego Bóg żąda od nas, jeśli chcemy Go uczynić Panem naszego życia i mieć udział 

w Jego zbawieniu, jest słuchanie Jego Syna. Mamy słuchać Jezusa Chrystusa. A raczej mamy SIĘ SŁUCHAĆ JEZUSA. 

Mamy być Mu posłuszni. Tak jak Abraham był posłuszny Bogu i kiedy Bóg zażądał ofiary najwyższej, wręcz 

niedopuszczalnej – aby ofiarował własnego syna, Abraham był posłuszny. Był to bardzo trudny test. Test wiary                    
i zaufania.  

 Chcesz, aby Bóg był z tobą? Więc Go najpierw ty sam wybierz na swojego Pana, zacznij się Go słuchać, zawsze                
i wszędzie – potraktuj Go poważnie. Post jest dobrym okresem, 

aby tego spróbować. 

 

 

Pokój i Dobro, 

 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Marka 9, 2wg  Św. Marka 9, 2--1010  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i 

zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. 

Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało 

się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik 

wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z 

Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu 

jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla 

Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 

wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli 

przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z 

obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się 

rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 

samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał 

im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co 

widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z 

martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając 

tylko między sobą, co znaczy „powstać z 

martwych”. 



        

            Słowa Św. Jana Pawła IISłowa Św. Jana Pawła II   

     Nawrócenie oznacza szukanie z 
naszej strony przebaczenia i mocy 
Bożej w Sakramencie Pojednania  

i w ten sposób stałe rozpoczynanie od nowa, 
codzienne posuwanie się naprzód. 

Czytanie z księgi rodzaju                 Czytanie z księgi rodzaju                   

            Rdz 22, 1Rdz 22, 1--2. 92. 9--13. 1513. 15--18                  18                   

 

Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: 
«Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» 
– powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego 

miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w 
ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, 

Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa    
i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych 
drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po 

nóż, aby zabić swego syna. 
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba          
i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto 

jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na 
chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że 
boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego 

jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza 
siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w 
zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w 

ofierze całopalnej zamiast swego syna. 
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do 
Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi 
Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi 

syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci 
potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak 
ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi 

zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie 
ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie 
jest udziałem twego potomstwa, dlatego że 

usłuchałeś mego rozkazu». 
  

  

Czytanie z listu świętego Pawła  Czytanie z listu świętego Pawła  
apostołaapostoła      do do   Rzymian                      Rzymian                        
                                        Rz 8, 31bRz 8, 31b--3434  

 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 

wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim 

wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z 

oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż 

Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 

potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas 

śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po 

prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu podczas którego 

zapraszamy w poniedziałki o godz. 7 PM na 
nabożeństwo Gorzkich Żali. 

 W czasie Postu w piątki odbywają się 
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 poslkim 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, składane 
na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

Intencka PapieIntencka Papieżża  Franciszka                        a  Franciszka                        

na marzec       na marzec                                                                                                           

Intencja ewangelizacyjna:                          

Sakrament pojednania  
  

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali 

sakrament pojednania z odnowioną 

głębią, żeby cieszyć się 

nieskończonym miłosierdziem 

Bożym.  



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   20 –21 lutego, 2021 
Planowany Budżet   $28,000 

  Kopertki 

  Niedziela         $           14,340.00  
  Inne           $              1,060.00             
                           $            15.400.00  

 Give Central Online Giving 

  Niedziela              $            11,508.00  

  Inne                 $                    115.00 

                                 $                11,623.00  

          Razem                               $                27,023.00   

                                                                        (977.00)  

                                                                                                               

              Kolekta na drzwi           $             21,290.00  

                                                                                                                  
Bóg zapłać za wasze ofiary na wymianę drzwi wejściowych kościoła. 
Uzbieraliśmy potrzebną sumę na wymianę głównych drzwi.                
Jednak jeśli jeszcze ktoś nie zdążył złożyć ofiary to bardzo prosimy, 
gdyż ciągle jeszcze są do wymiany drzwi w przedsionku kościoła, 
które tak samo są w opłakanym stanie. 

Msze Święte i nabożeństwa w Wielkim Poście 

Droga Krzyżowa                                                                           

Piątek: godz 7:00 PM po angielsku; 8:00 pm po polsku 

Gorzkie Żale                                                                           

Poniedziałek: 7:00 PM po polsku 

Rekolekcje                                                                                         

Sobota, 13 marca  - *6:30 PM;  Niedziela, 14 marca *1:00 PM, 

Poniedziałek, 15 marca -  *7:00 PM 

Spowiedź                                                                                                

Środa, 24 marca 9:00 am  - 8:00 PM 

Niedziela Palmowa - 28 marca                                                             

Msze Św.: 7:00am, *9:00 am, 11:00 am, 4:30 PM po angielsku                        

    *1:00 PM po polsku 

Wielki Czwartek - 1 kwietnia                                                             

Msze Św.: *6:00 PM po angielsku & *8:00 PM po polsku 

Wielki Piątek - 2 kwietnia                                                                

Msze Św.: 12:00 PM & *7:30 PM po angielsku                                           

      3:00 PM & *5:00 PM po polsku  

Wielka Sobota - 3 kwietnia                                                                        

Święcenie Pokarmów: 10 am - 12:00 PM (drive up)                      

Wigilia Wielkanocna: *5:00 PM po polsku                                                                

            *8:00 PM po angielsku 

Niedziela Wielkanocna - 4 kwietnia                                                 

Msze Św.: 7:00 am, *9:00 am, 11:00 am po angielsku                               

   *1:00 PM, 3:00 PM, 5:00 PM po polsku   

Msze Św. oznaczone gwiazdką * będą transmitowane na żywo na 

kanale Youtube: St Margaret Mary Media 



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 


