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RREFLEKSJAEFLEKSJA   
Najbardziej praktyczny dogmat 

Bóg jest jeden. A jednocześnie jest Ojcem, Synem  

i Duchem Świętym. Tajemnica Trójcy Świętej.  

Ta prawda wiary wydaje się zbyt trudna dla przeciętnego 

umysłu. Co więcej, całkowicie oderwana od życia.  

A przecież czyniąc znak krzyża, powtarzamy: w imię Ojca  

i Syna, i Ducha Świętego. To najprostsze wyznanie wiary 

w Trójcę jest zarazem modlitwą. Mówienie o Bogu musi 

łączyć się z mówieniem do Boga. Inaczej sprowadzimy 

Boga na poziom stworzeń, które człowiek może dowolnie 

badać, mierzyć, opisywać. A Bóg pozostaje tajemnicą. Nie 

da się Go zamknąć w pojęciach, w zdaniach, dogmatach, 

opisać raz na zawsze. 

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto  

w Niego wierzy, miał życie wieczne – pisze św. Jan.  

Jeśli możemy cokolwiek powiedzieć o tajemnicy Boga,  

to dlatego, że On sam opowiedział nam o sobie, czyli  

objawił nam siebie. Zrobił to jednak nie dla zaspokojenia naszej ciekawości, ale po to, by się z nami 

zaprzyjaźnić, by zbudować więzy, które mają moc ocalić od śmierci. 

To, że Bóg jest tajemnicą, nie znaczy, że się przed nami ukrywa. Przeciwnie, daje się poznać.  

Kluczem do Jego poznania jest miłość, żywy kontakt z Nim. A kochać można tylko to, co tajemnicze 

(Mały Książę). To trochę tak jak z poznawaniem drugiego człowieka. Ile trzeba czasu, cierpliwości, 

wytrwałości, miłości, aby poznać drugiego człowieka! Beczkę soli trzeba zjeść. Ile trzeba czasu,  

cierpliwości, wytrwałości, miłości, aby poznać Boga? 

Jakie jest znaczenie prawdy o Trójcy dla człowieka? Zasadnicze. Bóg jest wspólnotą Osób  

zjednoczonych miłością. Każda z tych Osób jest jedyna, niepowtarzalna. Jednocześnie jest sobą  

dzięki relacji z drugą Osobą. We wnętrzu Boga trwa nieustanna wymiana życia, dialog, spotkanie.  

Z tej miłości jest świat, ty i ja. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo zakochanych w sobie 

Boskich Osób, to stąd wniosek: człowiek staje się sobą, kiedy buduje relacje z innymi, kiedy żyje  

z innymi, dla innych, a nie wbrew czy przeciwko innym. Każdy z nas jest jedyny, wyjątkowy, ale ta 

niepowtarzalność każdej z ludzkich osób ujawnia się, kształtuje w spotkaniu z drugim. Centrum  

mojego życia nie jest we mnie, jest poza mną. 

Z tajemnicy Trójcy Świętej płynie proste przesłanie: kochaj! Buduj więzy z innymi, cierpliwie  

pielęgnuj komunię osób w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele. Nie wierz ateiście Sartrowi, który 

mówił, że piekło to inni. Licząc tylko na siebie, budujesz twierdzę samotności i niszczącego egoizmu. 

Jak świętować niedzielę Trójcy Świętej? Spójrz głęboko w oczy swojej żonie, mężowi, mamie, tacie, 

bratu, siostrze, narzeczonej, przyjacielowi. Usiądź razem przy stole i bądź dla nich. Porozmawiaj 

szczerze. Nie wstydź się mówić: kocham cię, tęsknię za tobą, przepraszam, dziękuję. Pomyśl,  

ile zawdzięczasz innym. Podziękuj Bogu Ojcu, Synowi, Duchowi. 

 

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Jana 3, 16wg Św. Jana 3, 16--1818  

 

Jezus powiedział do Nikodema: 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego  

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto  

w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 

Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; 

a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna  

Bożego». 

ks. Tomasz Jaklewicz 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Kończąc traktat o Trójcy Świętej, św. Augustyn 

napisał: „Lepiej więc, żebym tą księgę zakończył 

raczej modlitwą aniżeli rozumowaniem”. 

Bóg objawił się w Trzech Osobach nie po to,  

aby wprowadzić w nasze myślenie zamęt  

i wątpliwości, ale by ułatwić nam do siebie  

dostęp. 

Ks. Józef Pastuszka pisze, że gdyby Bóg nie był 

Trójjedyny, nie dokonałoby się wcielenie  

i człowiek zostałby w grzechu pierworodnym. 

KKOLEKTAOLEKTA  05.31.202005.31.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $   19,168.00  

         Inne          $     1,870.00  

Razem          $    21,038.00   

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  WWYJŚCIAYJŚCIA  

WWJJ  34, 434, 4BB--6. 86. 8--99 

Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu 

nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. 

A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się 

koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł 

Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg 

miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty 

w łaskę i wierność». 

Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi  

i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie  

życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan 

pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym  

karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze  

grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA    

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  13, 1113, 11--1313  

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości,  

pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, 

pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie 

z wami. 

Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! 

Pozdrawiają was wszyscy święci. 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar 

jedności w Duchu Świętym niech będą z wami 

wszystkimi! 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.givecentral.org/location/260/allevents


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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 
 

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:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                                             9:15 am 
 

Spowiedź Św. 
 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:              6:30pm - 7:30 pm 
 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 
 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   
Od dziś   na mszy świętej może być obecna liczba wiernych, któ-

ra nie przekracza 30% miejsc siedzących w kościele, przy zacho-

waniu wymaganego dystansu. Oznacza to, że w naszym kościele 

może być do 100 osób na  poszczególnej mszy . Tak więc msze 

będą w naszym kościele  od poniedziałku do piątku o 7:00 i 8.30 

rano. Oraz w sobotę o 8:30 AM. Msze niedzielne w soboty o 4:30 

PM po angielsku i o 6:30 PM po polsku. W niedziele o 7, 9, 11 

rano i 4:30 PM po angielsku oraz o 1:00 PM w języku polskim. 

Msze święte w języku polskim są też w poniedziałki o 7:00 PM. 

W dalszym ciągu będą transmisje mszy świętych z naszej parafii  

w niedziele o 9:00 AM po angielsku i o 1:00 PM po polsku. Miej-

sce na mszy świętej niedzielnej  trzeba rezerwować korzystając  

z linku na stronie internetowej naszej parafii albo  dzwoniąc do 

biura parafialnego od poniedziałku do czwartku między  9:00 

AM i 2:00 PM oraz w piątki od 9:00 AM do 12:00 PM na numer 

847-658-7625.  Podczas mszy maski są obowiązkowe. Rezerwa-

cje są dostępne tylko dla zarejestrowanych parafian. Miejsc na 

Mszach Świętych w zwykłe dni tygodnia nie trzeba rezerwować. 

Linki do transmisji Mszy Św. są na stronie internetowej 

www.saintmargaretmary.org lub  na www.facebook.com/

saintmargaretmary   

Godziny otwarcia kościoła na prywatną modlitwę są następują-

ce: Poniedziałki 9:30 AM – 6:00 PM, Wtorki, Środy, Czwartki  

i Piątki  9:30 AM-8:00 PM, Soboty 9:30 AM -3:00 PM. W Nie-

dziele kościół będzie niedostępny na prywatną modlitwę ze 

względu na odprawianie Mszy Świętych z udziałem wiernych. 

Adoracja  Najświętszego Sakramentu  w Środy 9:30 AM-8:00 

PM w kościele. 

Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym ciągu zawieszone, 

ale kapłan jest  dostępny na spowiedź w biurze parafialnym we 

wtorki, środy i czwartki od 6:30  do 7.30 wieczorem. Przy spo-

wiedzi proszę zakładać maskę. 

W przyszłą niedzielę 14-go czerwca, Uroczystość Bożego Ciała. 

Uroczystej procesji w tym roku nie będzie. Ale zapraszamy na 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zewnątrz ko-

ścioła od 2:30 PM do 3:30 PM. Proszę podjeżdżać samochodem 

na wskazane miejsce i przyjąć błogosławieństwo pozostając  

w samochodzie. 

Bóg zapałać za finansowe wsparcie naszej parafii. W tych  

trudnych dla wszystkich czasach, dziękujemy za pamięć o parafii 

i wasze ofiary. Można nas wesprzeć klikając na stronie  

internetowej parafii link donate now, albo tekstując słowo  

QUICK na numer 847-383-0234 lub wysyłając pocztą swoją  

kopertę parafialną. 



SŁUCHAJ JEGO GŁOSU 
 

Drodzy Przyjaciele! 
 
Każdego roku  o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną 
kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: 
SŁUCHAJ JEGO GŁOSU. Te słowa Chrystusa uświadamiają 
nam, że jesteśmy powołani do  słuchania   głosu  Jezusa  
i dawanie świadectwa o naszej wierze w słowach i uczynkach. 
Jak co roku, również teraz zwracam się do Was w tym trudnym 
czasie,  z prośbą o konkretne wsparcie Kościoła w jego szerszej 
formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford. 
 
Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną,  
możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa  
potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom, młodzieży  
i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez  
różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak :  
przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia 
poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży, czy  
troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko  
niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę 
Diecezjalną. Oczywiście wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość 
kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży , dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego 
tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.   
 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez  
złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $112,061.00. Jest to  
nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii   
i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina  
może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.  
 
Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, 
proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel . Z obliczeń komitetu  
finansowego wynika, że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą 
$150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją 
wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie 
uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej. 
 
Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani 
zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować.  
Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach prosząc dla Was o łaskę 
zdrowia i błogosławieństwo Boże.  
 
 

Pokój i Dobro 
O. Piotr Sarnicki OFM Conv. 
  

SSŁUCHAJŁUCHAJ  JJEGOEGO  GGŁOSUŁOSU  

AAPELPEL  DDIECEZJALNYIECEZJALNY  20202020  



 



 



 


