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55  NNIEDZIELAIEDZIELA  WWIELKIEGOIELKIEGO  PPOSTUOSTU    

 

RRZEKŁZEKŁ  DODO  NIEJNIEJ  JJEZUSEZUS: :   

JJAA  JESTEMJESTEM  ZMARTWYCHWSTANIEMZMARTWYCHWSTANIEM  II  ŻYCIEMŻYCIEM. .   

KKTOTO  WEWE  MMNIENIE  WIERZYWIERZY, , CHOĆBYCHOĆBY  II  UMARŁUMARŁ, , 

ŻYĆŻYĆ  BĘDZIEBĘDZIE..  



OODD   PP ROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM.  

KTO WIERZY WE MNIE, CHOĆBY I UMARŁ ŻYĆ BĘDZIE” 

Drodzy Przyjaciele!  

Spośród wszystkich cudów Jezusa, wskrzeszenie Łaza-

rza było  najbardziej zdumiewającym dla ludzi tam-

tych czasów. Wśród Żydów panowało przekonanie, że 

dusza zmarłej osoby, przebywa jeszcze w jej ciele przez 

trzy dni i dopiero na czwarty dzień opuszcza ciało, któ-

re zaczyna się psuć. Dlatego Marta , która sprzeciwia 

się otworzeniu grobu jej brata, wyraża to powszechne 

przekonanie: „Panie już cuchnie. Leży bowiem od czte-

rech dni w grobie.” Niektórzy Ojcowie Kościoła twier-

dzą, że Jezus specjalnie opóźniał swoje przyjście na 

pogrzeb Łazarza, żeby ludzie zobaczyli Chwałę Bożą. 

Nawet po czterech dniach leżenia w grobie, kiedy już 

nie ma żadnej nadziei, kiedy ciało ulega  

rozkładowi, Boża moc przywraca mu życie. To wyda-

rzenie było dla Żydów nie do wyobrażenia. A jednak 

Boża moc dokonała tego. 

Dla pierwszych chrześcijan cud wskrzeszenia Łazarza 

przez Jezusa, był czymś więcej niż zapowiedzią Jego 

zmartwychwstania. Jezus wstał z martwych trzeciego 

dnia, Jego ciało nie uległo zepsuciu. Dla nich cud 

wskrzeszenia Łazarza był wezwaniem, aby nigdy nie 

tracić nadziei, nawet wtedy, kiedy po ludzku rzecz bio-

rąc nie ma już żadnej nadziei. Nigdy nie jest za późno, 

aby z pomocą Bożej łaski i miłości uratować człowieka. 

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas także, że warunkiem 

skuteczności Bożej łaski i mocy, jest nasza współpraca  

z Bogiem. Ważnym elementem tej współpracy jest  posłuszeństwo Bogu. Aby cud ze wskrzeszeniem Łazarza 

doszedł do skutku, Jezus wydaje trzy polecenia. Chrystus mówi: „Usuńcie kamień... Usunięto więc kamień”. 

Czy ci ludzie rozumieli, dlaczego mają odsunąć ciężki kamień od grobu i narazić się na okropny fetor rozkłada-

jącego się ciała?  Nie, nie rozumieli. Ale intuicyjnie czuli, że posłuszeństwo poleceniu Jezusa może przynieść 

coś nowego, czego sobie nie wyobrażali. Drugie polecenie Jezus skierował do Łazarza: „Łazarzu, wyjdź na  

zewnątrz!... I wyszedł zmarły mając nogi i ręce powiązane opaskami.” Możemy porównać sytuację Łazarza  

leżącego w grobie do naszej sytuacji, kiedy leżymy w grobie naszego grzechu. Nawet wtedy głos Jezusa  do nas 

dociera i jeśli jesteśmy mu posłuszni, możemy tak jak Łazarz wyjść z grobu. Trzecie polecenie, Jezus daje  

ludziom stojącym dokoła : „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Mimo tego, że Łazarz był w stanie wyjść  

z grobu, to jednak nie mógł rozwiązać siebie samego. Potrzebował wspólnoty ludzi, która zrobiła to dla niego  

i rozwiązała go. W tym geście, wspólnota przyjmuje go żywego z powrotem do siebie. 

Wielu z nas indywidualnie oraz jako rodziny i wspólnoty, jest ofiarami śmierci poprzez grzech. Wielu z nas 

znajduje się w grobie beznadziei i jest spętanych więzami grzesznych nałogów i złych przyzwyczajeń. Tylko  

z pomocą Jezusa możemy wrócić do życia. To On daje nam nadzieję i siłę. Współpracujmy więc z Nim  

i bądźmy Mu posłuszni. Tylko On daje życie. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

EEZECHIELAZECHIELA  EEZZ  37, 1237, 12--1414  

Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydoby-

wam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, 

i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę  

i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego 

ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego,  

i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» 

 – mówi Pan Bóg. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN  RRZZ  8, 88, 8--1111  

Bracia: 

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. 

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, 

jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego 

nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało 

wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, 

duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia.  

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 

z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa  

z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 

mocą mieszkającego w was swego Ducha. 



SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII  WGWG    

ŚŚWW. J. JANAANA    11, 111, 1--4545  

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej  

siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana 

olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, 

Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego  

wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty  

kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie 

zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej 

Syn Boży został otoczony chwałą». 

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni 

tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do 

swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». 

Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi 

usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?» 

Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu 

godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się,  

ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś 

chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła». 

To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz,  

przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić». 

Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to  

wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im 

się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. 

Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale 

raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, 

abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego». 

A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: 

«Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć». 

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech 

dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona 

od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów 

przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po 

utracie brata. 

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 

wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. 

Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój 

brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 

wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». 

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 

Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych  

w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 

Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwsta-

niem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć 

będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 

wieki. Wierzysz w to?» 

Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty 

jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». 

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem 

swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». 

Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do 

Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był 

wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotka-

nie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, wi-

dząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, 

przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. 

A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus,  

ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: 

«Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł». 

Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, 

którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, roz-

rzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» 

Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus  

zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!»  

Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który  

otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on 

nie umarł?» 

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie,  

przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał 

kamień. 

Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» 

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już 

cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». 

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli 

uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» 

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry  

i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja  

wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze  

względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby 

uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy,  

zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na  

zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewią-

zane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł 

do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». 

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii,  

ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 

 



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 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Dlaczego Jezus płacze nad zmarłym Łazarzem, chociaż wie, że za 

chwile przywróci go do życia? 

Pokazując publicznie ból i wzruszenie, podkreśla, jak ważny dla 

wspólnoty jest każdy człowiek. 

Wskrzeszając Łazarza, uczy, że nie wolno zatrzymywać się na 

poziomie uczuć, ale trzeba działać. 



 
 Drodzy Parafianie! 

 

  Zgodnie z przewidywaniami sytuacja w całych Stanach Zjednoczonych oraz w Illinois pogorszyła się 
ze względu na kulminację fali zachorowań powodowanego przez COVID -19. W związku z tym  
Biskup naszej diecezji Rockford, wystosował specjalny list do wiernych, który można znaleźć na  
naszej stronie internetowej. Biskup przedłuża czas odprawiania prywatnych Mszy Świętych bez 
udziału wiernych do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie. W związku z tym biskup  
przedłuża dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy Świętej dla wszystkich wiernych również do  
Niedzieli Zmartwychwstania włącznie. 

  Zapraszamy wszystkich chętnych do łączenia się z nami w modlitwie w czasie Mszy Świętych  
transmitowanych na żywo z naszego kościoła po angielsku o 9 i po polsku o 10.30 rano. Msze  
w zwykłe dni od poniedziałku do soboty są transmitowane o 8 rano w języku angielskim. Po mszy  
koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  Również Święte 
Triduum będzie transmitowane English/Polish w następujących godzinach: Wielki Czwartek  
o 7 wieczorem, Wielki Piątek o 12 w południe, Wielka Sobota o 7 wieczorem. Transmisje Mszy  
Świętych w Niedzielę Wielkanocną po angielsku o 9 i po polsku o 10.30 rano. Linki do transmisji 
Mszy Świętych z naszego kościoła można znaleźć na www.saintmargaretmary.org albo na 
www.facebook.com/saintmargaretmary .  Święcenie pokarmów wielkanocnych w tym roku nie  
odbędzie się. Błogosławieństwa pokarmu należy dokonać w domu przed uroczystym posiłkiem  
świątecznym. Kliknij tutaj, aby obrać propozycję modlitw. 

  W swoim liście do kapłanów biskup zaznacza, że kościół może zostać otwarty dla wiernych w ciągu 
dnia o oznaczonym czasie na modlitwę osobistą, ale proboszcz musi dopilnować, aby w tym samym 
czasie nie przebywało w kościele więcej niż 10 osób z zachowaniem bezpiecznego dystansu między 
osobami, czyli 6 stóp. Jeśli nie da się tego zachować kościół musi zostać zamknięty. 

  Jak na razie nasz kościół pozostanie otwarty od 7 rano do 8 wieczorem na modlitwę osobistą.  
Natomiast regularne spowiedzi w soboty i niedziele zostają zawieszone do odwołania, ponieważ nie 
jest możliwe przestrzeganie nakazanych reguł w czasie takich spowiedzi. Doświadczyliśmy już tego  
w zeszłą sobotę. Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan  
epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi  
pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem  
dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości 
do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne  
(por. KKK 1452). 

  Na chwilę obecną z posługą sakramentalną możemy się udać tylko do chorych będących  
w niebezpieczeństwie śmierci. W razie takiej potrzeby proszę dzwonić do biura parafialnego. 

  Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was wszystkich w modlitwie. W tych trudnych  
czasach jeszcze bardziej ufajmy Bogu, który daje siłę i łaskę do niesienia krzyża. Z Chrystusem  
zawsze jest nadzieja i poranek Zmartwychwstania. Jezu Ufam Tobie! 

   

O. Piotr Sarnicki OFM Conv. 
 Proboszcz 

 
 
 

http://www.saintmargaretmary.org
http://www.facebook.com/saintmargaretmary
https://po-polsku.saintmargaretmary.org/wp-content/uploads/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo-pokarm%C3%B3w-Wielkanoc.pdf


OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE      

NANA  MMARZECARZEC  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

ZAZA  KATOLIKÓWKATOLIKÓW  WW  CCHINACHHINACH..  

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował 

wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 

KKOLEKTAOLEKTA  03.22.202003.22.2020  

Tygodniowy Budżet          $  28,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka            $     2,165.00 

   -ofiary złożone online          $     8,845.00 

  Razem           $   11,010.00  

Wielkanoc                  $           25.00 

 Ze względu na środki ostrożności w związku COVID-19  w naszym kościele i wszystkich kościołach  

Diecezji Rockford Msze Święte z udziałem wiernych zostają zawieszone aż do odwołania. W związku z tym 

w kościele naszym nie odbywają się również wszystkie inne nabożeństwa  z udziałem wiernych. 

 Zapraszamy na łączenie  się z nami w modlitwie poprzez udział w transmisjach na żywo Mszy Świętych 

niedzielnych z naszego koscioła: po angielsku o 9 i po polsku o 10.30 rano. Transmisje Mszy Świętych od 

poniedziałku do soboty o 8 rano w języku angielskim, po Mszy Koronka do Bożego Miłosierdzia  

i błogosławieństwo Najświętszym Saktamentem. Linki do transmisji są na stronie internetowej 

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

 Modlitwa osobista w kościele przed tabernakulum jest możliwa od 7 rano do 8 wieczorem.  

 W związku z zaistniałą sytuacją Święte Triduum będzie celebrowane w katedrach i kościołach parafialnych 

bez udziału ludu. Celebracje z naszego kościoła będą również transmitowane na żywo:  

Wielki Czwartek o 7 wieczorem,  

Wielki Piątek o 12 w południe,  

Wielka Sobota o 7 wieczorem.  

W związku z tym, że w tych okolicznościach mamy zakaz odprawiania więcej  liturgii niż jedna. Wszystkie 

będą po angielsku z dodatkami niektórych  czytań i pieśni po polsku. 

 W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów wielkanocnych. Należy odmówić modlitwę w domu 

przed uroczystym posiłkiem. Przykład takiej modlitwy jest podany na stronie internetowej w języku  

polskim w moim liście do Parafian. 

 Również aż do odwołania nie będzie spowiedzi w soboty i w niedziele oraz innych zbiorowych spowiedzi 

świątecznych ze względu na niemożliwość zachowania przepisu o obecności najwięcej 10 osób w świątyni  

z zachowaniem dystansu 6 stóp między osobami. 

 Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam 

wypełnienie tej praktyki. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu 

doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej 

możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal  

odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452).   

 Na chwilę obecną z posługą sakramentalną możemy się udać tylko do chorych będących w niebezpieczeń-

stwie śmierci. W razie takiej potrzeby proszę dzwonić do biura parafialnego.  

http://www.saintmargaretmary.org
http://www.facebook.com/saintmargaretmary







