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IV Niedziela Wielkiego Postu                       

 

 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze 

jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”.  

                                                                     Łk, 15, 31 



                Ten Syn Twój 

 Na Słowacji jest takie 
powiedzenie albo raczej westchnienie: 
„Boże, czy my wszyscy jesteśmy Twoi, 
czy tylko niektórzy?” Zazwyczaj jest to 
wypowiadane w sytuacjach, kiedy się  
krytykuje ludzką głupotę lub zło, albo 

kiedy się po prostu narzeka na innych i krytykuje ich błędy. To 
samo mamy w dzisiejszej Ewangelii. Starszy syn, pełen gniewu 
mówi do swojego ojca: „...ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami...” Ten syn twój! To jest wyrzut. Starszy 
brat nie może się pogodzić z przebaczeniem, które miłosierny 
ojciec zaofiarował marnotrawnemu synowi. Nie może się pogodzić 
z tym, że ten syn, który popełnił tak wiele błędów, był tak 
niewdzięczny i głupi, otrzymał szansę. Nie tylko otrzymał szansę, 
ale został przyjęty z radością, miłością i bezgranicznym 
przebaczeniem. Przypomina to historię pewnego kapłana, który 
dostając się do nieba, wpadł w furię i był bardzo niezadowolony, 
ponieważ uważał, że to niesprawiedliwe, że on, który był wierny 
Panu Bogu przez całe swoje życie, znalazł się w niebie i spotyka 
tam całe mnóstwo grzeszników. Uważał to za niesprawiedliwe, bo 
jak powiedział: „Gdybym to wiedział wcześniej, nie musiałbym się 
aż tak starać i poświęcać”. 

 Brak miłości jest tematem tej przypowieści i tej 
katechezy, którą Jezus nam wszystkim pozostawił w tej historii. 
Przyzwyczailiśmy się, że jest to przypowieść o synu 
marnotrawnym, o nawróceniu, bo rzeczywiście jest. Choć nie 
tylko. Jest to także przypowieść skierowana do tych, którzy nie 
rozumieją albo nie chcą zrozumieć, dlaczego Bóg jest miłosierny. 
Musimy pamiętać, że Jezus opowiedział tę przypowieść jako 
reakcję na szemranie faryzeuszów i uczonych w Piśmie, że 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpowiadając na to 
szemranie, Jezus opowiedział tę historię, nie tylko, by przekazać, iż 
nawrócenie jest możliwe, nie tylko że Bóg, jak Dobry Ojciec, 
chętnie przebaczy, ale także, że ważne jest, aby wszyscy się 
cieszyli z przebaczenia i nawrócenia grzeszników. Jezus daje nam 
wyjaśnienie i powód, dla którego Bóg jest miłosierny. Starszy syn 
wyrzuca ojcu: „... ten syn twój!” – grzesznik, niewdzięcznik, 
cudzołożnik – ten syn twój. Dobry ojciec i Bóg zarazem nam 
wszystkim na to odpowiada: „...ten brat twój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się”. Ten brat twój! To jest powód! To jest 
powód, dla którego Bóg przebacza innym grzesznikom, ale także, 
dlaczego Bóg przebacza nam, jako grzesznikom. Wszyscy jesteśmy 
Jego dziećmi. Bóg nas kocha – dlatego nam przebacza. Z miłości!  
I my musimy z miłości przebaczać, tak jak i nam było i pewnie 
jeszcze wiele razy będzie przebaczone. Bo to nasi bracia i siostry. 
Bo się musimy nauczyć kochać. Jeśli się nie nauczymy, to sami 
siebie wykluczymy z nieba, bo będziemy niezadowoleni kogo tam 
spotkamy. 

 Wykorzystajmy czas Postu, aby się uczyć tego prostego 
aktu miłości – do Boga, bo to nasz Dobry Ojciec, oraz – do ludzi, bo to nasi bracia i siostry, których Bóg kocha tak jak nas. Abyśmy 
nigdy na nikogo nie patrzyli z pogardą i nigdy nie byli zawiedzeni, że może ci, co się jak na razie mniej starali niż my, ciągle mają 
szansę na Boże miłosierdzie. Nigdy nie myślmy, że my zasługujemy na specjalne traktowanie. Staramy się być wierni Bogu nie 
dlatego tylko, aby „zasłużyć” na niebo, ale dlatego, że kochamy naszego Ojca w niebie i robimy to z miłości. Wtedy nigdy nam nie 
będzie żal, że Bóg był miłosierny również dla tych, którym dojście do miłości zajęło więcej czasu i więcej potknięć po drodze. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Piotra  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                             15, 1-3.11-32 
 
W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy          
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze             
i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników           
i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 
do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie 
przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo 
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. 
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on 
sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę 
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje 
pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 
strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie 
dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego 
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. 
Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby 
jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do 
swojego ojca. 
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję                     
i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać 
się twoim synem”. 
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę   
i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się 
weselić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał            
i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego 
ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego 
wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle 
lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale 
mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 
roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 
niego utuczone cielę”. 
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze 
mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było 
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,                       
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”». 



    Czytanie z Księgi Jozuego                5, 9a. 10-12 

 
Pan rzekł do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę 
egipską». 
Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili 
Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach 
Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, 
chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. 
Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej 
ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili 
się tego roku plonami ziemi Kanaan. 
 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do Koryntian                  2 Kor 5, 17-21 
 

Bracia: 
Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało 
się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który 
pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę 
jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą 
świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś 
przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu 
Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, 
który przez nas udziela napomnień. 
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On 
to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 
abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. 

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 28 marca o 7 PM zapraszamy 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 tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Okazja do 

spowiedzi w piątek będzie od godz. 7 do 8 
wieczorem. Komunia św. będzie udzielana w ramach 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. 

 
• W piątek rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje 

wielkopostne w języku polskim. Rekolekcje 
poprowadzi Ojciec Jacek Lisowski, nasz 
franciszkański współbrat, misjonarz pracujący w Peru. 
W piątek ojciec Jacek poprowadzi Drogę Krzyżową. 
Nauki rekolekcyjne będą podczas Mszy św. w języku 
polskim w sobotę, niedzielę i poniedziałek. W sobotę i 
niedzielę, po mszach św. rekolekcyjnych będzie 
okazja do spowiedzi w języku polskim. 

 
• Ze względu na nauki rekolekcyjne w kwietniu nie 

będzie nabożeństwa pierwszej soboty. 
 
• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

Intencja Papieża Franciszka                           
na marzec                                           

Intencja:                                                               
O chrześcijańską odpowiedz na 
wyzwania bioetyczne  

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w 

obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze 

ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.  

   

    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 2/3 kwietnia, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Iwona Szyda 

Jerzy Waz 

Krystyna Waz 

Tadeusz  Leszewicz 

Włodek Szyda 

Zuzanna Waz 

Małgorzata Czubal 

Maria Serafin 

Waldemar Stec 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Jarek Kawecki 

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  19/20  marca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             14,514.42   
 Donacje  $                   727.00                                                            

                                 $             15,241.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $               9,145.00                                    

 Donacje $                  380.00                                                      

   $               9,525.00     

 Razem                  $             24,766.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000    Kwota brakująca  (2,233.58)    

  Dodatkowa kolekta na pomoc Ukrainie  $17,343  

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


                 Rycerze Kolumba                                                           

przy parafii Św. Małgorzaty Marii     

    Friday Knight                                                                             

     FISH FRY                                                                                  
     8 kwietnia, 2022    

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. 








