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   Niedziela Palmowa     

 



Od o. Witolda  
     

            

 
 

Kolorowe palemki czy ponure cierpienie 

 Dwa zupełnie kontrastowe czytania Ewangelii się pojawiają w 

dzisiejszej liturgii. Na początku Mszy św. opis tryumfalnego wjazdu 

Jezusa do Jerozolimy. W liturgii słowa tej samej Mszy św. opis 

odrzucenia Jezusa przez tych samych ludzi, którzy Go parę dni wcześniej 

witali jak króla. Nawet liturgiczna nazwa tej niedzieli jest dziwna: 

Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej. Obydwa wydarzenia, i 

to tryumfalne i to tragiczne, smutne i krwawe, są połączone w jednej 

liturgii i pod jedną nazwą, która nawet sama w sobie jest przeciwstawna. 

No bo przecież my wiemy co Palmowa Niedziela znaczy. Palmowa nie 

znaczy Niedziela Męki, Palmowa znaczy, że przynosimy palmy do 

poświęcenia. Palmowa znaczy, zwłaszcza w naszej Polskiej tradycji i 

kulturze, bardzo kolorowa i odświętna. Jezus tryumfalnie wjeżdża do 

Jerozolimy. Faryzeusze się buntują. Jezus im mówi, że jakby ludzie, 

którzy Go witają i wielbią jak króla, zamilkli, to kamienie będą krzyczeć. 

Palmowa to sława, radość, uniesienie i uroczystość. Czemu więc jest to 

także Niedziela Męki Pańskiej? Czemu to połączenie a nawet 

utożsamienie jednego z drugim? Czemu sobie psujemy podniosły 

charakter tym strasznym opisem Męki Jezusa, Jego odrzucenia, poniżenia 

i śmierci? 

 Kościół to czyni dlatego, że obydwie prawdy są ze sobą bardzo 

ściśle połączone. Jezus jest Królem. Jest Królem Jerozolimy i całego 

narodu żydowskiego. Jest Królem tego świata i jest Królem 

Wszechświata. Jezus jest władcą absolutnym. Ale w tym Jego królowaniu, 

wydarzenie męki i śmierci nie jest tylko smutnym                   i 

nieprzyjemnym epizodem. Jego męka i śmierć to kulminacja misji Jezusa. 

Jezus jest Królem, który umarł za swój lud. To jest bardzo ważna prawda, 

to jest prawda, która definiuje Jego królowanie, Jego królestwo i Jego 

osobę jako króla. Jezus jest władca absolutnym, który z miłości do swoim 

ludzi ofiaruje się za nich. Gdybyśmy odebrali Jezusowi Jego mękę i 

śmierć na krzyżu, odebralibyśmy Mu najważniejszą charakterystykę Jego 

jako osoby i Jego królestwa jako takiego. 

 Jezus, bez Jego bezgranicznej miłości do ludzi, nie byłby tym 

Jezusem. Kościół nam dziś przypomina kim Jezus jest. Przypomina nam 

kim On jest dla nas i dla wszystkich innych, niezależnie od tego czy ludzie 

to chcą zaakceptować czy nie. I jednocześnie Kościół nam przypomina 

jaki Jezus jest: miłosierny, kochający, gotowy umrzeć za nas. Takie jest 

Jego Królestwo.  

 Wszyscy lubimy podniosłe uroczystości, radosne świętowanie i 

kolorowe ozdoby. Pamiętajmy, zwłaszcza na progu Wielkiego Tygodnia, 

o bezgranicznej, nieogarnionej miłości Jezusa do każdego z nas i bądźmy 

wdzięczni za mękę i śmierć naszego Pana i nie próbujmy uczynić naszej 

wiary tylko kolorową i podniosłą, wyrzucając z niej to, co nieprzyjemne. 

Męka Jezusa jest dla nas zbawienna, nie wyrzucajmy naszego lekarstwa 

tylko dlatego, że niesmaczne. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

 
 

 

  

 

Słowa Ewangelii   wg  Św. Marka                         

Mk. 15,1-39 

 Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w 

Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego 

odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś 

Królem żydowskim? Odpowiedział mu: + Tak, Ja nim jestem.  

Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go 

zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają. 

Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. 

 

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, 

którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z 

buntownikami, którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów. Tłum 

przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze dla nich czynił. Piłat 

im odpowiedział: Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla żydowskiego? 

Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz 

arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat 

ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, którego 

nazywacie Królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: 

Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: A cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze 

głośniej krzyczeli:  Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 

uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na 

ukrzyżowanie. 

 

Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu, czyli pretorium, i 

zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z 

ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu 

żydowski!  Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i 

przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z 

Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. 

 

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I niejakiego 

Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, 

tamtędy przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż. 

Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki. 

Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął. 

Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie 

losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go 

ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król 

żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po 

prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo 

Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony. 

 

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, 

mówiąc:  Ejże, Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go 

odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie! Podobnie 

arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: 

Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, 

niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Lżyli 

Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 

 

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do 

godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym 

głosem: + Eloí, Eloí, lemá sabachtháni?,  to znaczy: Boże mój, Boże 

mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, 

mówili:  Patrz, woła Eliasza.  Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę 

octem, umieścił na trzcinie i dawał Mu pić, mówiąc:  Poczekajcie, 

zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus 

zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. 

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, 
który stał naprzeciw Niego, widząc, że w ten sposób wyzionął ducha, 
rzekł: Istotnie, ten człowiek był Synem Bożym. 



    Czytanie z księgi proroka Izajasza            

                                    Iz. 50, 4-7 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał 
pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana 
pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg 
otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. 
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, 
dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 
doznam. 

 
Czytanie z listu świętego Pawła  apostoła
   do  filipian                              Flp. 2, 6-11 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 
sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego 
siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. 
A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego 
siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 
krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu 
imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde 
kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem – ku 
chwale Boga Ojca.  

  Og ł os z enia  

• W tym tygodniu w poniedziałek nie będzie nabożeństwa 
Gorzkich Żali ani Polskiej Mszy Św. ze względu na 
spowiedź w kościele. 

 

• Program spowiedzi Wielkanocnej można znaleźć w 
biuletynie oraz na stronie internetowej parafii. Podobnie 
program Triduum Paschalnego i Mszy Św. Wielkanocnych. 
W tym roku będzie więcej możliwości uczestnictwa we 
liturgiach. W każdy dzień Triduum Paschalnego będzie 
liturgia po polsku (w Wielki Piątek nawet dwa razy). W 
Niedzielę Wielkanocną będą trzy Msze Św. w języku 
polskim: o 1, 3 i 5 po południu. Mszy św. rezurekcyjnej 
wcześnie rano w tym roku nie będzie.  

 

• Czuwanie w Wielki Czwartek i przy grobie Pana Jezusa  w 
Wielki Piątek będzie od godz. 9:30 wieczorem do północy.  

 

• Poświęcenie pokarmów wielkanocnych będzie w Wielką 
Sobotę od 10 do 12 w południe w formie „Drive thru” przed 
wejściem do kościoła. 

 

• Przypominamy o rejestracji koniecznej do uczestnictwa w 
obrzędach Triduum i Mszach Św. Wielkanocnych. 

 

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

Intencja Papieża  

Franciszka na kwiecień                                                        

Intencja Powszechna                                 

Podstawowe Prawa  
Módlmy się za osoby, które narażają swoje 

życie, walcząc o podstawowe prawa w 

dyktaturach, w reżimach autorytarnych,                

a nawet w przeżywających kryzys 

demokracjach.  

      Słowa Św. Jana Pawła II     

  Na placu św. Piotra sprawujemy liturgię Niedzieli 
Palmowej. Jest to zarazem Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży. Niedziela Palmowa rokrocznie gromadzi na 

tym placu wielu młodych. Czują się oni jakby wezwani wydarzeniem 
dnia. Wszak podczas wjazdu Chrystusa do Jerozolimy - wśród tych, 
którzy wołali: "Hosanna Synowi Dawida!" (Mt 12, 9) - nie brakowało 
młodych. Hymn liturgiczny głosi: Pueri Hebreorum portantes ramos 
olivarum obviaverunt Domino 
Pueri Hebreorum - młodzi Żydzi, obviaverunt - wyszli na spotkanie 
Chrystusa. Śpiewali: "Błogosławiony ... który przychodzi w imię 
Pańskie" (Mt 21, 9). Co roku w Niedzielę Palmową dzieje się 
podobnie: młodzi wychodzą na spotkanie Chrystusa, niosą palmy, 
śpiewają mesjański hymn powitania dla Tego, który przychodzi w imię 
Pańskie. Tak dzieje się tu, w Rzymie - tak bywa gdzie indziej na 
świecie. W roku zeszłym tak było w Buenos Aires, gdzie dane mi było 
z młodymi - zwłaszcza Ameryki Łacińskiej - obchodzić Dzień 
Młodzieży. 
Wszyscy wy, młodzi, gdziekolwiek jesteście i w jakimkolwiek dniu się 
gromadzicie na swoje święto, zdajecie się powtarzać słowa Piotra: 
"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego".            
Ty jeden.                 

       Homilia podczas mszy św. Niedzieli Palmowej w 1988 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 20 -21 marca  2021 
Planowany Budżet   $28,000 

 
 

  Kopertki                                       $        9,238.00  

                        Inne                                     $                  625.00  

                        Razem                    $        9,863.00   
 

Give Central Online Giving                 $               9,338.00  

                        Inne                       $                    80.00 

           Razem                              $         9,418.00  

       Razem                                     $             19,281.00   
                                                                                   (8,719.00)                                   

          

        Kolekta na drzwi                            $             36,911.00  

                  Rycerze Kolumba                $             20,000.00 

       Razem                                    $             56,911.00  

Msze Święte i nabożeństwa                                                 

w Wielkim Tygodniu 
 

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   

Msze Św. oznaczone gwiazdką * będą transmitowane na żywo na 

kanale Youtube: St Margaret Mary Media 

 

Diocesan Appeal / 

Apel diecezjalny 

Usłysz Jego Głos 

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 lub 2 osoby               

do sprzątania szkoły                                 
popołudniami i w soboty.  

Po więcej informacji prosimy                             
dzwonić  w j. polskim                                                          
do biura finansowego                                                     

847-658-6071  

                             BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW  

Módlmy się. 

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu                                                       

ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu.                                                        

Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy  spożywać te dary: chleb przypominający                                          

„chleb żywy, który zstąpił z nieba”  i dający życie światu; mięso, wędliny                                                   

i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw,                                           

jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej 

Wieczerzy;  ja jka,  znak  nowego  życ ia                                                                                          

i naszego odrodzenia w chrzcie świętym.                                                                                      

Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność                                                                                  

między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca.                                                                           

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.  

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.  








