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II Niedziela Wielkiego Postu                       

 

 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił,               

a Jego odzienie stało się lśniąco białe.  

                                                                     - Łk, 9, 29 



 

     Wielki Post to czas modlitwy, 

postu i jałmużny – „40-dniowa praca 

nad sobą”. Skąd się w ogóle wzięła ta 

liczba 40 dni? Związana jest ona z 

wieloma ważnymi wydarzeniami w Biblii jak: 40-letnia 

wędrówka narodu wybranego, 40-dniowy potop, 40-dniowy 

czas, jaki dał Jonasz Niniwie na nawrócenie się, 40-dniowy 

pobyt Chrystusa na pustyni i walka z szatanem. W każdym z 

tych wydarzeń mamy przedstawioną specyfikę Wielkiego 

Postu: modlitwa, walka z grzechem, praca nad sobą, pokuta. 

W każdym z tych wydarzeń widzimy, że osiągnięcie celu jest 

jakimś procesem i aby go osiągnąć, trzeba ciężko pracować, 

wyzbywać się wszystkiego, co grzeszne i oddawać całe 

swoje życie Bogu.  

 

Po co nam ten czas umartwiania? Mało nam w życiu 

problemów i przykrych sytuacji? Każdego dnia przeżywamy 

jakieś trudności, więc po co jeszcze dokładać sobie nowych 

obowiązków i zmartwień? Żyjemy w ogromnym pędzie, 

chcąc nadążyć za wszystkimi przemianami, które dzieją się 

wokół nas, sami zaczynamy gonić za ulotnymi wartościami. 

Będąc w ciągłym ruchu i chaosie, trudno usłyszeć Boga. 

Kościół jednak każdego roku pokazuje, że wcale nie trzeba 

zawsze za czymś gonić. Wielki Post może się stać właśnie taką próbą zatrzymania się w tym pędzącym świecie nad tym, 

co ważne, co istotne dla naszego życia. Nigdy na nic nie wystarcza nam czasu, więc może niech pierwszym 

postanowieniem będzie wstrzymanie tego tempa życia? Tylko w ten sposób można coś zauważyć, kiedy człowiek ma 

czas na przemyślenia, zwyczajne pobycie z samym sobą, a także z Bogiem.  

 

W dzisiejszej Ewangelii opisany jest moment Przemienienia Chrystusa na Górze Tabor. W Wielkim Poście Pan Jezus 

zachęca nas, abyśmy razem z Nim poszli na „wysoką górę osobno”, bo tylko tam możemy Go zobaczyć. Zaprasza nas 

do wędrówki z Nim, bo tylko tak może w nas samych dokonać się przemienienie – tylko On może nam pomóc stać się 

ludźmi – takimi, jakimi chce nas Bóg.                                                         

Po to właśnie jest Wielki Post.  

 

Pokój i Dobro  

o. Daniel  

 

  Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                 9, 28b-36 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na 

górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego 

twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco 

białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 

Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o 

Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy 

się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, 

stojących przy Nim. 

Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: 

«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 

dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy 

jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli 

się, gdy weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, 

Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się 

ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic 

nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. 



    Czytanie z Księgi Mądrości            15, 5-12. 17-18 

Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na 
niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: 
«Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan 
poczytał mu to za zasługę. 
Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem 
z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na 
to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że 
otrzymam go na własność?» 
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, 
trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i 
gołębicę». 
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na 
połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; 
ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło 
zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy 
słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i 
opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka 
ciemność. 
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się 
dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca 
pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. 
Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 
«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do 
rzeki wielkiej, rzeki Eufrat». 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do  Filipian                           3, 17 – 4, 1 

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i 
wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie 
w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża 
Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię 
z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała 
– w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są 
przyziemne. 
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze 
ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą 
mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie 
podporządkować. 
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało 
moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani! 

       Ogłoszenia  

• 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. 

 

• W przyszłą niedzielę będzie specjalna druga kolekta po 
Komunii św. dla potrzebujących na Ukrainie. Pieniądze 
będą przekazane naszym braciom pracującym na Ukrainie, 
którzy od pierwszego dnia wojny przyjmują ludzi w 
potrzebie, bez domu, karmią głodnych i walczących. Bóg 
zapłać wszystkim za wasze ofiary.  

 

• W naszej parafii rekolekcje wielkopostne w języku polskim 
odbędą się w dniach od 2 do 4 kwietnia. Rekolekcje 
poprowadzi Ojciec Jacek Lisowski, nasz franciszkański 
współbrat, misjonarz pracujący w Peru. W sobotę i 
niedzielę podczas rekolekcji, po mszach św. 
rekolekcyjnych będzie okazja do spowiedzi w języku 
polskim. 

 

• Święto św. Patryka oraz coroczny Corned Beef and 
Cabbage Dinner, który wesprze pracę charytatywną 
naszego Stowarzyszenia św. Wincenta odbędzie się w 
sobotę, 19 marca w McDonnel Hall. Przy tej okazji będzie 
mini Shamrock Shave. Zamówienia na Dinner można 
składać dziś po mszach św. a jeśli ktoś z was zdecyduje się 
zgolić włosy lub brodę i włączyć się w akcję charytatywną, 
to można się zapisać w biurze parafialnym. 

 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

  Słowa Św. Jana Pawła II        

 Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II 
 
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! 
Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. 
Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp 

wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa 
Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w 
jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. 

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie 
ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska 
walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która 
zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. 
 
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc 
ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę 
odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe 
rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym 
wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania 
wojenne. 

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie 
więcej wojny. Amen                                            

                                                                              ~ Jan Paweł II 



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  

 

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 

Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia w biuletynie                          

Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Służba Eucharystyczna 19/20  marca, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Tadeusz Młynek 

Maira Niwelt 

Marzena Rutkowska 

Tadeusz  Leszewicz 

Tadeusz Młynek 

Włodek Szyda 

Marcin Wojtulewicz 

Krystyna Skoczylas 

Agnieszka Kulik 

 

Tadeusz Leszewicz 

Michal Kuklik 

Janina Adamczyk 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

                                                    

 Business Manager poszukiwany                                             

Parafia Św. Małgorzaty Marii poszukuje 
pracownika   na pozycję Business Manager 
(praca w niepełnym    wymiarze godzin - 25 
godzin tygodniowo). Doświadczenie w 
księgowości, rachunkowości wymagane.                                                                                            

Po więcej informacji prosimy kontaktowaś się                                            
z o. Witoldem.                                                                                    
Email: frwitold@saintmargaretmary.org  Tel: 847-658-7625 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  5 / 6 marca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             20,441.42   
 Donacje  $               1,082.00                                                            

                                 $             21,523.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $               6,883.00                                    

 Donacje $                   832.00                                                      

   $                7,706.00     

 Razem                  $             29,229.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000     

Prosimy o modlitwę w intencji powstającej Rady Duszpasterskiej 

 Ojciec Witold jako duszpasterz parafii św. Małgorzaty Marii 
pokłada nadzieje w inspiracjach Ducha Świętego. Współpraca z 

członkami tej wspólnoty parafialnej jest ważną częścią poznawania 
woli Bożej i kierowania niektórymi aspektami życia parafialnego. 
Ojciec Witold rozpoczął proces tworzenia Rady Duszpasterskiej, 
współpracując ściśle z Komisją założycielską powołaną na czas 

rozeznania i wyłonienia Rady Duszpasterskiej.  

Prosimy o modlitwę, aby to dzieło było przeprowadzone pod Bożym 
przewodnictwem poprzez światło Ducha Świętego. Prośmy, aby 

członkowie Komisji założycielskiej oraz przyszli członkowie Rady 
Duszpasterskiej byli otwarci na działanie Ducha Świętego podczas 

tego procesu.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


50/50 Raffle 2022 

Po raz kolejny organizujemy loterię wiosenną 
50/50, której wyniki zostaną ogłoszone w 
niedzielę 3 kwietnia 2022 r. o godz 12 pm 

Bilety na loterię  można nabywać już do          2 
kwietnia online Give Central lub 

HTTPS\\kofc11091.square.site Cena biletu 
kosztuje $5 za każdy lub 6 za $25.                         

Zwycięzca nie musi być obecny na losowaniu. 

Rycerze przy parafii Św. Małgorzaty Marii               

Friday Knight                             

FISH FRY                             
11, 25 marca i 8 kwietnia                    
Godz: 4:30 PM - 8:30 PM 

 

 

Parafia Św. Małgorzaty Marii                    
McDonnell Hall in the Ministry Center                              
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL60102                       

847.658.7625 

Cały dochód preznaczony jest na cele 

charytatywne. 

Rekolekcje Wielkopostne 

   z o. Jackiem Lisowskim 

 

 

 

Sobota, 2 kwietnia, godz 6:30 pm 

Niedziela, 3 kwietnia, godz 1:00 pm 

Poniedziałek, 4 kwietnia, godz 7:00 pm  

 

Spowiedź - po Mszach Św. tylko w sobotę i niedzielę 








