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Uroczystość trócy Świętej     

 

 

                                     

  

 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was 

do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,                     

ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,                                       

i oznajmi wam rzeczy przyszłe.  

                                                                                       Jn, 16, 13 



 
  Z listów św. Atanazego, biskupa 

   
 
 

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, 
nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, 
Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej 
zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od 
Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się 
chrześcijaninem.  

 
Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i 

Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. 
Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze 
tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo 
w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego 
Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim". Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec, 
jako początek i źródło; "przez wszystko", to jest przez Słowo, i "we wszystkim", w Duchu Świętym.  

 
Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do 

źródła: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, 
lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich".  

 
To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co 

należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście 
darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się 
powiedzenie: "Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy". Tam, gdzie jest światło, tam 
i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim 
Liście do Koryntian następującymi słowami: "Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar 
jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy 
od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie 
możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, 
łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym. 
 
      
    
Pokój i Dobro, 
 
o. Daniel Zdebik  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen. 

  Od o. Daniela   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                                
                                  16, 12-15            

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». 



    Czytanie  z księgi przysłów                    8, 22-31 

Tak mówi Mądrość Boża: 
«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami 
swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od 
początku, przed pradziejami ziemi. 
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi 
wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam 
zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami 
roli. 
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad 
bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła 
wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by 
wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I 
byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały 
czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się 
przy synach ludzkich». 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostoła do  Rzymian                                        5, 1-5 

Bracia:                                                                               
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy 
pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki 
Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w 
której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie 
tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk 
wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, 
wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie 
może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który został nam dany..  

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek, 13 czerwca nie będzie Mszy Św. o 
7:00 pm oraz nabożeństwa czerwcowego.  

 
• Przypominamy, że w czasie wakacyjnym, czyli do 

weekendu po Labor Day, nie ma niedzielnej Mszy 
Św. o 4:30 po południu.  

 
• W niedzielę 19 czerwca będziemy obchodzić 

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa 
(Boże Ciało). W tym dniu NIE BĘDZIE Mszy Św. w 
języku polskim o 1 pm. Zapraszamy na wspólną – 
multilingualną Mszę św. o 11 am. Zaraz po tej Mszy 
św. (jeśli będzie odpowiednia pogoda) będzie procesja 
eucharystyczna do czterech ołtarzy. Dziewczynki 
ubrane w białe stroje zapraszamy do sypania 
kwiatków podczas procesji. Jeśli nie będzie pogody, 
po Mszy Św. będzie nabożeństwo eucharystyczne w 
kościele.   

 
• Zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości 

adoracji w naszym kościele. Adoracja jest co środę  i 
trwa od porannej  mszy św. o 8:30 do godziny 8 
wieczorem. Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do 
modlitwy.  

Intencja Papieża Franciszka                           
na  czerwiec          

Intencja:                                                                       
Módlmy się za Rodziny  

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym 
świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały 
bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym 
życiu.  

  Słowa Św. Jana Pawła II                              

Wszystko, co  Bóg chciał nam  powiedzieć o  
sobie, o  swojej  miłości,  to  wszystko  w  jakiś  
sposób  złożył w swym Sercu – w Sercu swego 
Syna i przez to Serce wyraził.   Stoimy   wobec   

niezgłębionej   tajemnicy. Poprzez   Serce   Jezusa   odczytuje-
my   cały   odwieczny   Boży   plan zbawienia.  A  jest  to  plan  
miłości.  Litania  do  Najświętszego  Serca Jezusa w sposób 
przedziwny zawiera tę całą prawdę                   
                    Elbląg, 6 VI 1999 r 

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 

O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość bez granic ludzie w niewdzięczny sposób odpłacają wielkim zapomnieniem, opuszczeniem i wzgardą, oto 

my rzucając się do stóp Twoich ołtarzy, pragniemy szczególnym hołdem czci wynagrodzić Ci tę oziębłość i krzywdy, jakie ze wszech stron ranią 

Najmiłościwsze Twoje Serce. 

Świadomi jednak, że my sami nie zawsze byliśmy wolni od różnych przewinień, a przejęci najgłębszą skruchą, jesteśmy gotowi dobrowolnym 

zadośćuczynieniem wynagrodzić Ci nie tylko za swoje grzechy, ale i za grzechy tych, co błąkają się z daleka od drogi zbawienia, nie chcą iść za 

Tobą, Pasterzem i Wodzem. 

A jakże liczne i straszne są te grzechy, które chcielibyśmy wynagrodzić. Oto brak skromności, bezwstyd w życiu i strojach, liczne sidła zastawiane 

na niewinne dusze, gwałcenie dni świątecznych, ohydne bluźnierstwa miotane przeciw Tobie i Świętym Twoim. A któż policzy obelgi rzucane na 

Twego namiestnika i stan kapłański! Kto nie zadrży na bezczeszczenie samego Sakramentu Boskiej miłości, okropne świętokradztwa i publiczne 

wykroczenia narodów, wyłamujących się spod praw i kierownictwa, ustanowionego przez Ciebie Świętego Kościoła! 

O Panie! jesteśmy gotowi nie oszczędzać nawet krwi własnej dla zmycia tych wszystkich zbrodni. Aby zaś choć w części naprawić zniewagi 

wyrządzone Tobie, o Jezu, składamy Ci zadośćuczynienie, jakie Ty sam Bogu Ojcu ofiarowałeś na krzyżu i które ponawiasz co dzień na ołtarzu. W 

połączeniu z zadośćuczynieniem Bogarodzicy Dziewicy, Wszystkich Świętych i pobożnych dusz wiernych, z głębi serca przyrzekamy Ci, o Jezu, 

oddać się na Twoją służbę, okazując mocną wiarę, czyste życie oraz dokładne zachowanie ewangelicznego prawa miłości. Wreszcie postanawiamy 

nie dopuścić wedle sił do nowych zniewag i pociągnąć jak najwięcej dusz w Twoje święte ślady. 

Przeto błagamy Cię, o Najłaskawszy Jezu, przyjmij za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, ten akt dobrowolnego 

zadośćuczynienia i racz nas zachować aż do śmierci w wierności obowiązkom Twojej świętej służby przez wielki dar wytrwania, 

dzięki któremu wszyscy doszlibyśmy w końcu do tej ojczyzny, gdzie Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. Amen.  



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                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 
 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  4/5 czerwca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $           14,495.92   
 Donacje  $                 555.00                                                               

                                 $            15,050.92                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,974.00                                    

 Donacje $                  150,00                                                      

   $              6,124.00     

 Razem                  $             21,174.92  

Budżet $27,000          Kwota brakująca     (5,825.08)  

Godziny otwarcia: 

Wtorek & Środa              
10:00am - 3:00pm   

Czwartek & Piątek  
10:00am - 12:30pm 

Sobota                     
10:00am - 1:00pm 

2 Niedziela Miesiąca 
10:00am - 1:00pm 

Polska Szkoła Św. Małgorzaty Marii rozpoczęłą zapisy na nowy rok 

szkolny 2022/23 

Więcej informacji: www.nasza-szkola.com 

Dyrektor Tadeusz Młynek: 224-436-0321                              Za-ca Dyrektora 

Agnieszka Kostrzewa: 224-600-0406 Sekretariat: 224-436-0320 

 

Kupując tutaj  -

pomagasz innym! 

St. Vincent DePaul 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu 

Sercu Jezusowemu według św. Małgorzaty Marii 

Ja... oddaję i poświęcam Najświętsze-mu Sercu Pana naszego 

Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski 

i cierpienia, nie chcąc odtąd uży-wać żadnej cząstki mego 

jestestwa, jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam 

niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko 

z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca tego 

wszystkiego co by Mu się mogło nie podobać.Obieram więc 

Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, 

za Opiekuna mojego życia, za rękojmię mojego zbawienia, za 

lekarstwo na moje ułomności i niestałość, za naprawienie 

wszystkich błędów mojego życia i za 

pewne schronienie w godzinę mej śmier-ci. Bądź więc, o Serce 

pełne dobroci, mo-im przebaczeniem wobec Boga Ojca i od-

wróć ode mnie strzały Jego sprawiedli-wego gniewu. O Serce 

pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż 

wszystkiego się obawiam po mojej słaboś-ci i złości, natomiast 

- spodziewam się wszystkiego po Twej dobroci. 

Zniszcz więc we mnie wszystko, cokol-wiek może Ci się nie 

podobać albo sprze-ciwiać. Niech Boska Twa miłość tak 

głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o 

Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez 

nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w 

Tobie, gdyż pragnę by całym mym szczęściem i najwyższą mą 

chwałą było żyć i umierać jak Twój wier-ny sługa. Amen. 

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa                  

odmawiana przez ojca Pio 

1. O mój Jezu, któryś powiedział. „Proście a otrzymacie, 

szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, 

szukam, proszę o łaskę... 

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu... 

2   O mój Jezu, któryś powiedział; ,,O cokolwiek będziecie 

prosili Ojca, da wam w imię moje", oto ja w imię Twoje proszę 

Twego Ojca o Łaskę 

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała 0jcu... 

3. O mój Jezu. któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, 

ale słowa moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomyl-ność 

Twoich słów proszę Cię o łaskę... 

Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu... 

Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. 

Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nieulitować się nad 

nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym 

grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez 

niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. 

Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem 

Jezusa, módl się za nami. 

Amen. 

Litania do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, 
Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, 
wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad 
nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
zmiłuj się nad nami 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad 
nami 
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj 
się nad nami 
Serce Jezusa, Syna Ojca 
Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego 
utworzone, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się 
nad nami 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i 
umiejętności, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się 
nad nami 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się 
nad nami 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami 

 
P.: Jezu cichy i pokornego Serca. 

W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego. 





 
 
 
 
 




