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III Niedziela Postu    III Niedziela Postu      

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej, i Jezus przybył do 
Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów 

oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał 

wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał 
monety bankierów, a stoły powywracał.   

                                                                          Jn, 2, 13-15 



Od o. WitoldaOd o. Witolda   
     
                       

 
 
Jedna Prawda 
 

 

 «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro 

takie rzeczy czynisz?»  Wygląda na to, że dla Żydów 

zupełnie nie było istotne czy Jezus miał rację czy nie 

odnośnie czynienia ze świątyni targowiska. Byli jedynie 

zainteresowani jakimś dowodem na to, że Jezus miał prawo 

ich upominać. Jakże często spotykamy się z podobnymi 

sytuacjami! Jakże często było nam powiedziane, że nie 

wolno nam mówić prawdy lub kogoś upomnieć nawet kiedy 

taka prawda była konieczna?! Jakże często my sami 

mówimy ludziom: „Kim jesteś, aby mnie upominać?” 

Ludzie bardzo często nie szukają prawdy natomiast chcą 

decydować czy wolno o niej mówić czy nie. 

 Jednak prawda jest istotna. Wszystkie Boże prawa 

są oparte na prawdzie. Możemy to zauważyć słuchając 

dzisiejszych czytań. Pierwsze czytanie mówi o prawdzie 

przykazań. Pokazuje nam, że wszytkie przykazania 

wywodzą się z jednej bezdyskusyjnej prawdy: jest jeden 

Bóg. „Ja jestem Pan, Bóg twój.”  Wszystko się wywodzi z 

tego faktu. Jest tylko jeden Bóg. Ten już Bóg udowodnił, 

swoją miłość i troskę poprzez to, że uwolnił Naród Wybrany 

z Egiptu. Z tego powodu Żydzi nie powinni się kłaniać żadnym innym bogom. Po pierwsze dlatego, że żadnych innych 

bogów nie ma. Po drugie dlatego, że byli Bogu dłużni wdzięczność. Nie powinni prowadzić podwójnej gry udając, że 

czczą Jedynego Boga, a przy okazji, jakby co, kłaniać sie innym bożkom. To był powód dlaczego czynienie jakichkolwiek 

podobizn dla potrzeb kultu było w Judaizmie zakazane. Żydzi mieli unikać sytuacji, które by mogły być zrozumiane jako 

uznanie egzystencji innych bogów. To był także powód dla którego mieli wymawiać nawet Boże imię z wielkim 

szacunkiem, co w praktyce oznaczało, że Bożego imienia nie wymawiali w ogóle i zastępowali je innymi określeniami. To 

był także powód dlaczego mieli oddać Bogu jeden dzień w tygodniu, zrezygnować z własnych interesów i ofiarować ten 

czas tylko i wyłącznie Wszechmogącemu. W konsekwencji, jeśli Bóg jest Jedyny i Święty, powinni byli robić co tylko by 

sobie życzył, cokolwiek Mu się podobało i unikać tego, czego Bóg po prostu nie lubi. Cała reszta przykazań jest tylko 

konsekwencją tego podejścia. Bóg nie lubi kiedy nie szanujemy rodziców; Bóg nie lubi zabijania, cudzołóstwa i 

nieczystości wszelkiego rodzaju, kradzieży, kłamstwa, rozpusty i chciwości. To, że się do tych przykazań stosujemy jest 

spowodowane tą jedną niezaprzeczalną prawdą, która określa Boga jako Boga – On jest Jedyny. Skoro jest Jedyny to 

musimy się liczyć z Jego zdaniem, musimy Go brać pod uwagę i kierować się w życiu Jego opinią. 

 Jeśli mamy jakikolwiek problem z zachowywaniem któregokolwiek z przykazań, to wynika to z faktu, że mamy 

problem z prawdą. Często zapominamy, że jest jeden Bóg, do którego należy wszystko i wszyscy. Każdy jest od Niego 

zupełnie zależny. To zapominanie o Bogu jest właśnie naszą słabością. Na szczęście Bóg przychodzi z pomocą. Święty 

Paweł napisał w Pierwszym Liście do Koryntian, że chrześcijanie głoszą Chrystusa ukrzyżowanego. Co to znaczy? Ludzie 

są grzeszni, nie szanują Boga i Jego bóstwa. Bóg posłał jednak Swojego Syna, aby zapłacił za naszą niegodność. Dlatego 

Chrystus został ukrzyżowany. Oto cena wykupienia. Chrześcijanie głoszą tę właśnie prawdę. To znaczy, że aby móc 

osiągnąć zbawienie, musimy tę prawdę zaakceptować. Po pierwsze musimy przyjąć, że Chrystus jest Synem Boga 

Żywego, że umarł ZA NAS. W końcu, że jedynie poprzez wiarę w Niego możemy być zbawieni. Taka jest kolejność. 

Jednak to wszystko opiera się na tej jednej prawdzie, której nie można uniknąć. 

 Prawda nie może być rozmywana. Jest tylko jeden Bóg. Jeśli to zaakceptujesz, jesteś na dobrej drodze. Jednak, 

ponieważ jesteś grzesznikiem, nie kochasz Boga w sposób doskonały. 

Musisz to uznać. Kiedy to uznasz, musisz zaakceptować Boże 

lekarstwo na twoją grzeszność; musisz zaakceptować Jezusa jako 

twojego Pana i Zbawiciela. 
 

Pokój i Dobro, 

 

O. Witold Adamczyk, OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Marka 9, 2wg  Św. Marka 9, 2--1010  

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do 
Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami 
bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i 
gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, 
powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, 
porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych 
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z 
domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie 
rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę 
świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli 
do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę 
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś 
mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, 
przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i 
uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś 
przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu 
świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, 
które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, 
bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o 
człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.  



        

 

Czytanie z księgi wyjścia                Czytanie z księgi wyjścia                    

                                                                                        Wj 120, 1Wj 120, 1--17              17               

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg 
twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie 
będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej 
rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co 
jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie 
będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg 
twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze 
synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie 
nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy 
Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał 
imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by 
pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. 
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził 
i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem 
Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej 
pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani 
twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w 
twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze 
oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego 
pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. 
Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, 
Bóg twój, ci daje. 
Nie będziesz zabijał. 
Nie będziesz cudzołożył. 
Nie będziesz kradł. 
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. 
Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał 
żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani 
jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego 
bliźniego». 

  
Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 
Pawła  apostołaPawła  apostoła      do do   Rzymian                      Rzymian                      
                                                                  1 Kor 1, 221 Kor 1, 22--2525 

Bracia: 

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego 

Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby 

także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z 

oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który 

usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus 

Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi 

po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

    Og ł os z eniaOg ł os z enia   
 

 W czasie Postu w poniedziałki o godz. 7 PM zapraszamy na 
nabożeństwo Gorzkich Żali. W piątki odbywają się 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej o 7 PM po angielsku a o 8 
PM po polsku. 

 Zapraszamy dzieci do czynnego udziału w Poście. W 
każdym tygodniu w  biuletynie i na stronie parafialnej ukażą 
się do wykonania określone zadania. Wszystkie wykonane 
prace należy przynieść lub przesłać do parafii do wtorku, 6 
kwietnia. Spośród wszystkich prac rozlosujemy nagrody.  

 W naszej parafii rekolekcje wielkopostne w języku polskim 
odbędą się w dniach od 13 do 15 marca. W tym roku nie 
będzie specjalnej okazji do spowiedzi w czasie rekolekcji. 
Program spowiedzi Wielkanocnej będzie ogłoszony w 
najbliższym czasie. 

 Polska Wspólnota w naszej parafii przygotowuje „drive 
thru” i „pick up” sprzedaż pierogów oraz pączków w 
niedzielę 14 marca po wszystkich mszach św. Szczegóły na 
stronie internetowej gdzie jest link to zrobienia zamówień, 
na naszym profilu Facebookowym, oraz w biuletynie. 

 Polska grupa młodzieżowa będzie miała spotkanie w sobotę 
20 marca o 4 PM. Zapraszamy młodzież klas 6, 7, 8 oraz 
licealne. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na miejscu, 
pocztą lub drogą elektroniczną. Bóg zapłać zwłaszcza za 
wasze ofiary na wymianę drzwi wejściowych kościoła. 
Uzbieraliśmy potrzebną sumę na wymianę głównych drzwi. 
Jednak jeśli jeszcze ktoś nie zdążył złożyć ofiary to bardzo 
prosimy, gdyż ciągle jeszcze są do wymiany drzwi w 
przedsionku kościoła. 



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   27–28lutego, 2021 
Planowany Budżet   $28,000 

  Kopertki 

  Niedziela         $           9,265.00  

  Inne            $               187.00             
                           $            9,452.00  

 Give Central Online Giving 

  Niedziela              $            6,202.00  

  Inne                 $                     25.00 

                                 $                6,227.00  

          Razem                                $               15,679.00  

                                                      (12,321.00)  

                                                                                                               

              Kolekta na drzwi                $              26,450.00  

Adoracja najświetszego  sakramentuAdoracja najświetszego  sakramentu  

Środa:                         9:30 am Środa:                         9:30 am --  8:00 pm8:00 pm  

Poniedziałek:         8:00 pmPoniedziałek:         8:00 pm——9:00 pm9:00 pm  

Pierwszy piątek:  10:30 amPierwszy piątek:  10:30 am——6:00 pm6:00 pm  

Msze Święte i nabożeństwa w Wielkim Poście 

Droga Krzyżowa                                                                           

Piątek: godz 7:00 PM po angielsku; 8:00 pm po polsku 

Gorzkie Żale                                                                           

Poniedziałek: 7:00 PM po polsku 

Rekolekcje                                                                                         

Sobota, 13 marca  - *6:30 PM;  Niedziela, 14 marca *1:00 PM, 

Poniedziałek, 15 marca -  *7:00 PM 

Spowiedź                                                                                                

Środa, 24 marca 9:00 am  - 8:00 PM 

Niedziela Palmowa - 28 marca                                                             

Msze Św.: 7:00am, *9:00 am, 11:00 am, 4:30 PM po angielsku                        

    *1:00 PM po polsku 

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 



Jeśli chcesz spotkać się z rówieśnikami,                                                                       
Jesli chcesz porozmawiać na wspólne tematy,                                                               

Jeśli szukasz odpowiedzi na wiele pytań ... 
 

 Zapraszamy ucziów klas 6, 7, 8  oraz licealnych                                                        

na spotkanie grupy młodzieżowej!  
 
 

Sobota, 20 marca godz 4 PM                                                                      
w budynku starej szkoły.  

 

Kontakt: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org 








