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I Niedziela Wielkiego Postu                       

 

 

I rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 

mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.  Jeśli więc upadniesz i oddasz 

mi pokłon, wszystko będzie Twoje».  Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: 

Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»                        

       Łk 4, 6a, 7-8 



             Czas pustyni 

 Jan Paweł II, komentując w 

1997 roku fragment dzisiejszej 

Ewangelii, mówił: „Pustynia to 

miejsce posuchy i śmierci, synonim 

samotności i miejsce zależności od Boga, skupienia, 

ograniczenia się do rzeczy najistotniejszych” 

 Co jest najistotniejsze? Wielki Post to czas pustyni 

czyli właśnie skupienia się na tym co najistotniejsze w moim 

życiu religijnym. Dlaczego się mam na tym skupić? Dlatego, 

że zbliża się czas świąt Wielkanocnych, który będzie mi 

dany po to, abym ożywił swoją wiarę w zbawienie, które 

Jezus przynosi i swoją nadzieję, że mogę brać w tym udział. 

Skoro jednak mam podczas świąt Wielkanocnych odnowić 

swoją wiarę i nadzieję to muszę się teraz skupić na tym, co 

być może jest przeszkodą.  

 Rozpoczynający się Wielki Post jest więc czasem, w 

którym każdy powinien zerwać ze swoimi pokusami, 

nałogami czy stereotypowym myśleniem. Jezusowe 

wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1) 

jest takim właśnie programem na Wielki Post. Pozostaje jednak pytanie, jak to uczynić. 

 W Internecie można odnaleźć wiele propozycji pracy nad sobą. Wśród nich jest także swoisty katalog rad, który 

ma pomóc nie ulec niektórym przesądom na temat życia duchowego. Oto on: 

Nie czekaj ze spowiedzią, aż będziesz lepszy; bez spowiedzi nie będziesz lepszy. 

Przystępuj do Komunii św. zawsze, kiedy masz pewność, że twój grzech nie jest ciężki. 

Nie zaniedbuj modlitwy, ale jeśli już zaniedbałeś, to pamiętaj, że w każdej chwili, bez zbędnych wyjaśnień, możesz znów 

zacząć się modlić. 

Pamiętaj, że modlitwa jest najbardziej owocna, kiedy podejmujesz ją, mimo że nic podczas niej nie czujesz. 

Jeżeli wydaje ci się, że Kościół wymaga od ciebie czegoś niemożliwego, to sprawdź, czy jest to na pewno nauka 

Kościoła. 

Jeżeli spotka cię coś złego od ludzi Kościoła, np. podczas spowiedzi kapłan cię zrani, pomyśl, że on jest takim samym 

słabym człowiekiem jak ty. Pan Bóg jest ponad naszymi słabościami. 

Każda Msza św. jest tak samo ważna, ale jeżeli drażnią cię kazania i nie możesz wytrzymać, to pamiętaj, że na mszę nie 

idziesz, bo to ciekawe i zajmujące, ale ponieważ wielbisz Boga i składasz Mu ofiarę. To nigdy nie jest łatwe. 

To nieprawda, że jesteś sam. Szukaj wspólnoty. W samotności często człowiek produkuje złudzenia. Łatwiej przetrwać z 

innymi. 

To nieprawda, że już taki jesteś i nic się nie da zrobić, że nie ma 

wyjścia. Bóg wszystko może. Każdy dzień jest ważny. Walcz ze swoimi 

słabościami, nawet jak ci się wydaje, że przegrywasz. Dopóki walczysz, 

masz szansę. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

       

  Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                    4, 1-13 

JezusPełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez 
owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł 
Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz 
temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».  Odpowiedział 
mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje 
człowiek”».  Wówczas powiódł Go diabeł w górę, 
pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i 
rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu 
zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 
wszystko będzie Twoje».  Lecz Jezus mu odrzekł: 
«Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».  Zawiódł Go 
też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej 
nogi o kamień”».  Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: 
„Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».  
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego 
do czasu. 



    Czytanie z Mądrości Powtórzonego Prawa               
                                           26, 4-10 

Gdy Mojżesz powiedział do ludu: 

«Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed 
ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te 
słowa wobec Pana, Boga swego: „Ojciec mój, tułacz 
Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej 
liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i 
liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nas i 
nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy 
wołaliśmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał 
nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze 
uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką 
i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków 
i cudów. Przyprowadził nas na to miejsce i dał nam ten 
kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem 
pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”. 
Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz 
pokłon Panu, Bogu swemu». 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do  Rzymian                                                          
                            10, 8-13 

Bracia: 

Cóż mówi Pismo? «Słowo to jest blisko ciebie, na twoich 
ustach i w sercu twoim». A jest to słowo wiary, którą 
głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 
Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił 
z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 
wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej 
ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto 
wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony». 

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest 
bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa 
wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto 
wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony». 

       Ogłoszenia  

• Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu podczas którego 
zapraszamy w poniedziałki o godz. 7 PM na nabożeństwo 
Gorzkich Żali. 

• W czasie Postu w piątki będą nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej o 7 PM po angielsku a o 8 PM po polsku. 

• W piątek 11 marca będzie pierwszy z trzech w tym Poście 
Fish Fry organizowany przez Rycerzy Kolumba. Fish Fry 
będzie w budynku starej szkoły od 4:30 pm do 8:00 pm. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

• Serdecznie zapraszamy dzieci od klasy 2 i starsze, które 
lubią śpiewać i chciałyby śpiewać na Mszach Św. 
dzieicęcych. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 13 marca 
o godz 11:30 rano w sali Nazareth room w kościele. Więcej 
informacji jest w biuletynie.  

• W przyszłą niedzielę będzie możliwość oddania kopert z 
waszą ofiarą na doroczny International Appeal. Specjalne 
koperty, które jako parafianie otrzymaliście pocztą, wraz z 
waszą ofiarą możecie wrzucić do skrzynki na ofiary w 
przedsionku kościoła lub do koszyka podczas zbierania 
tacy. 

• 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 12/13 marca, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Iwona Szyda 

Agnieszka Kulik 

Maria Serafin 

Tadeusz  Leszewicz 

Michał Kulik 

Włodek Szyda 

Jarek Kawecki 

Kasia Zeliszczak 

Bożena Labanowska 

 

Tadeusz Leszewicz 

Marcin Wojtulewicz 

Grzegorz Dobek 

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  25/26 lutego, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $             14,456.42   
 Donacje  $                    117.00                                                            

                                 $              14,573.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $               6,170.00                                    

 Donacje $                   150.00                                                      

   $               6,320.00     

 Razem                  $            20,893.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (6,106.58 )   

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\\kofc11091.square.site Cena biletu 
kosztuje $5 za każdy lub 6 za $25.                         

Zwycięzca nie musi być obecny na losowaniu. 

Dla 

Rycerze 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, IL 60102                       

847.658.7625 

Cały dochód preznaczony jest na cele 

charytatywne. 








