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     Drodzy Przyjaciele! 
 

 Pewna kobieta wyszła za mąż za mężczyznę, 
którego nie kochała. Jej mąż był bardzo wymagającym 
człowiekiem. Każdego dnia musiała wstawać o 5 rano, 
aby przygotować dla niego śniadanie, które musiała 
mu podać dokładnie o 6. Na każdym kroku jej mąż 
chciał, aby mu usługiwała i nie mogła się spóźnić ze 
zrobieniem czegoś, bo byłaby wielka awantura z tego 
powodu. Jej życie stało się dla niej koszmarem. Ale po 
kilkunastu latach małżeństwa jej mąż zmarł. Po 
pewnym czasie wyszła za mąż za innego mężczyznę, 
którego bardzo kochała. Jednego dnia podczas 
robienia porządku w szufladach, znalazła stare 
papiery, na którym były wypisane ostre zasady i 
obowiązki ustalone dla niej przez pierwszego męża.  Z 
uwagą zaczęła je czytać: “ Wstań o piątej, przygotuj 
śniadanie i podaj je dokładnie o 6....” Czytała i czytała. 
Nagle przestała i zamyśliła się przez chwilę. 
Uświadomiła sobie, że stale wypełnia podobne 
obowiązki jak przedtem, ale tym razem nie sprawiają 
jej one żadnych trudności, ponieważ teraz robi to z 
miłości do męża. 
 
 Powyższa historia potwierdza prawdę, że o 
wiele łatwiej jest coś dla kogoś zrobić, jeśli robimy to z 
miłości. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze 
grzechy, bo nas kocha. W czasie Wielkiego Postu Bóg 
nas wzywa, abyśmy tą Bożą miłość zobaczyli jeszcze 
wyraźniej i abyśmy na nią odpowiedzieli kochając 
Boga i bliźniego. Kochać Jezusa, to znaczy także umierać dla siebie. Przecież zmiana złych zwyczajów                
i skłonności, przezwyciężanie swojego egoizmu, zmiana grzesznego sposobu życia, na życie według Bożej woli 
i Jego miłości to umieranie dla siebie i rodzenie się dla Boga. Nie mamy siły zmieniać naszego życia na lepsze, 
jeśli nie posiadamy głębokiej miłości Boga i drugiego człowieka. Starajmy się więc w Wielkim Poście ćwiczyć 
się w miłości Boga i bliźniego poprzez modlitwę, post i jałmużnę. Są to trzy sposoby dostępne dla każdego z 
nas. 
 
 Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam także o setkach ziaren, które umierają każdego dnia na świecie 
dla Chrystusa. Są nimi współcześni męczennicy chrześcijańscy, mordowani każdego dnia, za to tylko, że 
wierzą i kochają Chrystusa. Papież Franciszek wzywa nas do modlitwy w ich intencji i do pamiętania o ich 
ofierze, bo świat zdaje się przemilczać tą sprawę. Kiedy jest nam trudno przezwyciężać nasze własne słabości, 
grzechy, niedoskonałości i wady, wtedy pomyślmy o dziesiątkach współczesnych Chrześcijan, którzy 
przelewają swoją krew dla Chrystusa. Ich ofiara jest o wiele bardziej wymagająca i radykalna niż nasza.  
Przez ich wstawiennictwo prośmy Boga o łaskę życia pełnią wiary i o odwagę w jej wyznawaniu. 
  
 
Pokój i Dobro, 
 
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv. 
 
Gwardian Klasztoru 
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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    
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Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 
 

Poniedziałek:         8:00 pm - 9:00 pm 
Środa:                                         9:30 am- 8:00 pm 

gorzatyyyyyyy Marii
             

Msze Święte i nabożeństwa w Wielkim Poście 

ź
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Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 100,880  
Kwota zebrana $  96,810  
Brakująca kwota $  15,251  



 

  Ogłoszenie o pracę!!! 
Nasza parafia św. Małgorzaty Marii 

poszukuje 1-2 osoby  
do sprzątania szkoły.                                      

Praca od zaraz.  

Po więcej informacji prosimy            
dzwonić do biura finansowego                                                    

847-658-6071  

Kwiaty na Wielkanoc 

Przyjmujemy ofiary na kwiaty, które składane 
będą przy grobie Pana Jezusa oraz  przy ołtarzu.  

Ofiary mogą składane być w kopertach, w biurze 
oraz elektronicznie na:  Give Central.  

Dziękujemy za wszystkie donacje na ten cel.  


