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III Niedziela Wielkiego Postu                       

 

 

 Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd 

przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. 

Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”                                                                                            

                                - Łk, 13, 7 



 

     Drodzy Przyjaciele! 

 

    Dzisiejsze czytania przypominają nam, że 
nasz Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Ale 

łaskawa oferta Boga nie jest narzucana tylko nam proponowana. 
Wymaga od nas odpowiedzi. 

 W pierwszym czytaniu widzimy Mojżesza na wygnaniu 
na pustyni. Uciekł z Egiptu, ponieważ zabił jednego z nadzorców 
faraona. Bóg przychodzi do niego w płonącym krzewie z planem 
uratowania swojego ludu z rąk Egipcjan i wyprowadzenia ich z tej 
ziemi do dobrej i przestronnej krainy. Ten plan obejmuje wysłanie 
do nich Mojżesza i chociaż Mojżesz ma pytania i wątpliwości, 
wiemy, że Posłuchał Boga i wraca do Egiptu, aby wykonać Boży 
plan. 

 Ewangelia zaczyna się opisem tragicznego wypadku. 
Jezus przypomina słuchaczom o potrzebie pokuty i nawrócenia, 
ponieważ nie wiemy, kiedy może nadejść śmierć. Druga część 
Ewangelii to przypowieść o drzewie figowym. I właśnie nad tym 
pragnę się dłużej zatrzymać w dzisiejszej refleksji. 

 Zazwyczaj każdy ogrodnik wie, że dobre owoce po części 
zależą od jakości gleby, na której drzewo lub krzew owocowy 
rosną. Ale również inne czynniki wpływają także na ilość i jakość 
owoców. Posadzone drzewo nie może być chore, musi mieć 
zapewnioną wystarczającą ilość wody oraz odpowiednie 
nasłonecznienie. Musi mieć odpowiednią temperaturę i mieć 
wystarczającą przestrzeń do wzrostu i rozwoju. Jeśli te wszystkie warunki są spełnione, wtedy dobre owoce są gwarantowane.  

 Podobnie jest w naszym życiu. Gleba, do której jesteśmy posadzeni, jest Bożym miłosierdziem. Jest to najurodzajniejsza 
gleba, przystosowana do przyniesienia cnót w naszym życiu. Bóg udziela nam również słońca, deszczu i ciepła potrzebnych do 
naszego wzrostu. Ze swej strony musimy poddać się oczyszczeniu oraz pozwolić, aby gleba, na której wzrastamy była nawożona i 
pielęgnowana na różne sposoby. Tak to prawda, że Chrystus jest naszym ogrodnikiem, ale my również mamy być  ogrodnikami 
poprzez współpracę z Nim i używanie nadprzyrodzonych darów, które od Boga otrzymujemy. Tylko wtedy w naszym życiu 
będziemy mogli przynieść dobre duchowe owoce. 

 „Panie jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię je i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości 
możesz go wyciąć”. To zdanie jest konkluzją przypowieści o drzewie figowym. Wcześniej, właściciel plantacji, Bóg Ojciec zażądał, 
aby drzewo, które nie wydało owocu było wycięte i nie wyjaławiało gleby. Ale miłosierny Chrystus, posłany przez Ojca dla 
zbawienia świata, prosi o jeszcze jedną szansę i Bóg Ojciec przychyla się do tej prośby. Możemy powiedzieć, że ten jeden rok w 
ewangelii to całe nasze życie. Dzięki Jezusowi zawsze mamy szansę w naszym życiu, aby przynieść dobre owoce. A On daje nam 
potrzebne siły i łaskę, aby tak się stało. Musimy się starać współpracować z Bożą łaską przez modlitwę, wierność Bożym 
przykazaniom i ufność w Bożą opatrzność.  

 Musimy sobie również zdawać sprawę z tego, że jeśli 
zignorujemy Bożą łaskę i nie podejmiemy współpracy z Bogiem, 
wtedy nie przyniesiemy oczekiwanych owoców i możemy zostać 
„wycięci” czyli potępieni. Wydawać dobre owoce nie jest więc tylko 
opcją, ale też obowiązkiem. Dobre owoce duchowe świadczą o tym, 
że dbamy o nasze relacje z Panem Bogiem i w ostatecznym 
rozrachunku są nam potrzebne do zbawienia. 

 

 O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

Gwardian Klasztoru 

 

  Od o. Piotra  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                    13, 1-9 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o 
Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich 
ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci 
Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni 
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i 
zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni 
mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; 
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo 
zginiecie». 

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien 
człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; 
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł 
więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę 
i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij 
go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu 
odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, 
aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A 
jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 



    Czytanie z Księgi Wyjścia                3, 1-8a. 13-15 

 
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, 
kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i 
doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł 
Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz 
widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. 
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się 
przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew 
się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się 
przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: 
«Mojżeszu, Mojżeszu!» 
On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu Bóg: «Nie 
zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na 
którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze 
Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, 
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». 
Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na 
Boga. 
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego 
w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na 
ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, 
aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do 
ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w 
mleko i miód». 
Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i 
powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz 
gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam 
powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, 
który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: 
Jestem posłał mnie do was». 
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: 
Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i 
Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na 
wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». 
 
 

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

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi 
ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, 
wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni 
w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też 
spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam 
duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej 
skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie 
upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. 

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład 
dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła 
pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali – i 
zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź rzeczy 
przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których 
dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że 
stoi, baczy, aby nie upadł. 

 

                            

       Ogłoszenia  

• W tym tygodniu w poniedziałek i wtorek o 7 PM będą 
w naszym kościele konferencje rekolekcyjne w języku 
angielskim. Z tego względu w poniedziałek nie będzie 
nabożeństwa Gorzkich Żali oraz adoracji. 

 
• W czasie Postu w piątki odbywają się nabożeństwa 

Drogi Krzyżowej o 7 PM po angielsku a o 8 PM po 
polsku. 

 
• Bóg zapłać za wasze ofiary złożone dziś 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. 

 
• 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. 

 
• 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 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

Anna & Filip Furman 

Agnieszka Gorski 

Szymon Gorski 

 

 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  12/13  marca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              14,754.42    
 Donacje  $               2,295.00                                                            

                                 $             17,049.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,030.00                                    

 Donacje $                     75.00                                                      

   $               5,105.00     

 Razem                  $             22,154.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000    Kwota brakująca  (4,845.58)  

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://saintmargaretmary.org/50-50-raffle-2022/  lub https://kofc11091.square.site/ 

Cena biletu kosztuje $5 za każdy lub 6 za $25.                         

Zwycięzca nie musi być obecny na losowaniu. 

Rycerze Kolumba                                                           

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 

https://saintmargaretmary.org/50-50-raffle-2022/
https://kofc11091.square.site/







