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IV Niedziela Postu    IV Niedziela Postu      

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła,                  

aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu»  

                                                                                          Jn, 3:21 



Od o. DanielaOd o. Daniela   
     
                       

 
 

 
Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. 
 
 

  Niedziela, podczas której kapłan sprawujący 
liturgię ubrany jest w ornat koloru różowego/
różanego, zamiast fioletowego. Niedziela, podczas 
której można ozdabiać ołtarz kwiatami i podczas 
liturgii używać instrumentów muzycznych. Niedziela 
nazywana niedzielą „Laetare” – słowo z języka 
łacińskiego oznaczające tyle, co: „Raduj się!”. Skąd to 
wszystko i jakie jest tego znaczenie?  
 Szaty liturgiczne koloru różowego/różanego 
zamiast fioletowego: kolor fioletowy to zmieszanie 
koloru niebieskiego (symbolizującego to, co duchowe) 
z kolorem czerwonym (symbolizującego to, co 
cielesne). Kolor różowy, czy różany otrzymujemy po 
dodaniu koloru białego; biały – symbol światła/
radości. Inna przesłanka za kolorem różanym jest taka: 
od XVI czwartą Niedzielę Wielkiego Postu nazywano 
„Niedzielą Róż”. Wzięło się to stąd, iż w Rzymie 
w Bazylice św. Krzyża papież święcił złotą różę 
i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. 
Zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się kwiatami symbolizującymi piękno, ale i ból cierpienia.  
 Nazwa „Laetare” pochodzi od słów antyfony na wejście, rozpoczęcie liturgii: „Laetare, Ierusalem: et 
conventum facite, omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et 
satiemini ab uberibus consolationis vestrae”, co można przetłumaczyć jako: „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie 
się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła 
waszej pociechy”. Zanim ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po czwartej 
niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości.  
 „Raduj się, wesel się Jerozolimo”. Słowa antyfony przypominają nam, że mamy odstąpić od 
wielkopostnej zadumy, aby cieszyć się i radość tę czerpać od Pana Jezusa. Radość z tego, że Pan Jezus 
wysłuchuje naszych próśb, On nas uwalnia od złego, On jest naszą pomocą. W dzisiejszej Ewangelii 
słyszymy o miłosiernym Ojcu, który nie potępia tych, którzy grzeszą, tych, którzy pogubili się na swych 
drogach. Tę dzisiejszą przypowieść możemy potraktować jako opowieść o nas samych, jako zachętę do tego, 
byśmy nie bali się stanąć przed obliczem Ojca. By móc przed Nim stanąć potrzeba naszej skruchy i 
otwartości, o których mowa w modlitwie po Komunii: Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat 
przychodzącego, oświeć nasze serca światłem swojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza 
miłość ku Tobie szczera.  
 O jakiej więc radości przypoomina nam czwarta niedziela Wielkiego Postu? O ewangelicznej radości, 
płynącej ze świadomości, że czas pokuty ma nas prowadzić ku nawróceniu, ma oczyścić nasze serca, odrodzić 
nas, byśmy mogli stanąć przed Bogiem odnowieni. Ten, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa (słowa z 
drugiego czytania mszalnego – List św. Pawła do Efezjan) oczekuje na nasze nawrócenie i przygarnia nas 
w swoim miłosierdziu.  
 
 Życzę Wszystkim radosnej, tj. błogosławionej 
czwartej niedzieli Wielkiego Postu.  
 
Pokój i Dobro, 
 

O. Daniel Zdebik, OFMConv.  

 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Jana 3,14wg  Św. Jana 3,14--2121  

Jezus powiedział do Nikodema: 

«Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 
Tak bowiem 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. A sąd polega na tym, że światło przyszło 
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie 
zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały 
ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża 
się do światła, aby się okazało, że jego uczynki 
zostały dokonane w Bogu». 



        Czytanie z drugiej Ksiegi Kronik              Czytanie z drugiej Ksiegi Kronik                

                          2 Krn 36, 142 Krn 36, 14--16. 1916. 19--2323  

Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, 
naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i 
bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, 
Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, 
albowiem litował się nad swym ludem i nad swym 
mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, 
lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż 
wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie 
było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i 
zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli 
się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą 
spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i 
stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia 
panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie 
wypowiedziane przez usta Jeremiasza: «Dokąd kraj nie dopełni 
swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego 
zniszczenia, to jest przez siedemdziesiąt lat». Aby się spełniło 
słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, 
króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż 
obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co 
następuje: «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa 
ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu 
dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu 
Jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie!» 

  
Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 
Pawła  apostołaPawła  apostoła      do  Efezjan                    do  Efezjan                      
                                                                                                        Ef  2, 4Ef  2, 4--1010 

Bracia: 
Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, 
jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, 
razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską bowiem 
jesteście zbawieni – razem też wskrzesił i razem posadził na 
wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w 
nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski 
okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską 
bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od 
was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie 
chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 
abyśmy je pełnili. 

    Og ł os z eniaOg ł os z enia   
 

 W tym tygodniu w poniedziałek nie będzie nabożeństwa 
Gorzkich Żali. Zapraszamy na mszę św. rekolekcyjną o 7 
PM. 

 

 W czasie Postu w piątki zapraszamy na 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.  

 

 Program spowiedzi Wielkanocnej można znaleźć w 
biuletynie oraz na stronie internetowej parafii. 

 

 Polska grupa młodzieżowa będzie miała spotkanie w 
sobotę, 20 marca o 4 PM. Zapraszamy młodzież klas 6, 7, 8, 
oraz licealnych. 

 

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

Intencja PapieIntencja Papieżża  a  

Franciszka na marzec       Franciszka na marzec                                                                                                           

Intencja ewangelizacyjna:                                                   

Sakrament pojednania  
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z 

odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym 

miłosierdziem Bożym.  

Adoracja najświetszego                          Adoracja najświetszego                          

  sakramentusakramentu  

Środa:                         9:30 am Środa:                         9:30 am --  8:00 pm                                                      8:00 pm                                                      
Poniedziałek:         8:00 pmPoniedziałek:         8:00 pm——9:00 pm                                                                  9:00 pm                                                                  
Pierwszy piątek:  10:30 amPierwszy piątek:  10:30 am——6:00 pm6:00 pm  

            Słowa Św. Jana Pawła IISłowa Św. Jana Pawła II                                 

W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa 

dostrzegamy ukryte światło dla każdego człowieka. To 

wielkopostne orędzie jest wezwaniem do otwarcia oczu na 

ubóstwo wielu. Ma też wskazywać drogę wiodącą do Paschy, na 

spotkanie z Chrystusem, który stając się pokarmem napełnia nasze serca 

ufnością i nadzieją. Życzę zatem, aby ten czas Wielkiego Postu 1998 r. pomógł 

każdemu chrześcijaninowi stać się ubogim razem z Synem Bożym i jako 

narzędzie Jego miłości służyć bratu w potrzebie.                          

                                                 Watykan, 9 września 1997 r. 



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. 

 

Kolekta 6 - 7  marca  2021 
Planowany Budżet   $28,000 

  Kopertki 

  Niedziela         $         15,990.00  

  Inne            $             2512.00             
                           $          18,502.00  

 Give Central Online Giving 

  Niedziela              $             6,677.00  

  Inne                 $                    236.00 

                                 $                 6,913.00  

          Razem                                $               25,415.00  

                                                        (2585.00)  

                                                                                                               

              Kolekta na drzwi                $              32,150.00  

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 

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   

Diocesan Appeal / 

Apel diecezjalny 

Usłysz Jego Głos 

Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 100,880  

Kwota zebrana $  96,810  

Brakująca kwota $  15,251  



Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II  
 

 Zaprasza ucziów klas 6, 7, 8  oraz licealnych                                                        
na spotkanie: 

 
 

Sobota, 20 marca godz 4 PM                                                                      
w budynku starej szkoły.  

 

Kontakt: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org 

* Grupa Młodzieżowa to jest fajna grupa gdzie mogę mieć 
fajny czas z koleżankami o kolegami oraz wzmocnić moją 

wiarę – Natalie K                                                                
* Something I like about  “Grupa” is that it’s like family  

– Natalie                                                                                      
* Bardzo fajnie i mam fantastyczne koleżanki. Bardzo 

lubię wyjazd na końcu roku  – Kasia                                                                                      
* Kasia i Ada zaprosiły mnie do „Grupy”.  Jest bardzo 

fajnie i  mam „great friends” - Olivia                                                                     
* Na “Grupie”  jest bardzo fajnie.  Zaprosiła mnie Kasia.  

Hura! - Ada 







      Transmisja Mszy Św.                                 
Na Kanale: St Margaret Mary Media                                           

Niedziela:        9:00 am w j. angielskim                                                           
 1:00 pm w j. polskim 

                                    Zapisy na Msze Św. 

 

 

  Ogłoszenie o pracę!!! 
 

 

Poszukujemy 1-2 osoby    

do sprzątania szkoły.             

Praca od zaraz.  

Po więcej informacji prosimy 

dzwonić do biura finansowego                             

847-658-6071. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1

