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5  Niedziela  Wielkanocna     

 

 

                                     

  

 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, 

jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.                         

          

                                                                                            Jn 13,34 



 
 “Daję wam przykazanie nowe,                                                                     

abyście  się wzajemnie miłowali”  
 

 

           Drodzy Przyjaciele! 

 

 „O śmierci i umierających” to tytuł interesującej 
książki napisanej przez dr Kubler-Ross. Książka ta jest 
owocem jej długoletniej pracy i opieki nad ludźmi 
nieuleczalnie chorymi. Opisując ich odczucia o życiu w 
perspektywie nieuchronnie zbliżającej się śmierci, autorka 
pisze:” Kiedy ci ludzie próbowali podsumować swoje życie, tylko dwie rzeczy były dla nich najważniejsze: miłość i 
służba bliźnim. Wszystkie inne rzeczy, o których żyjąc myślimy, że są istotne, jak sława, pieniądze, wiedza i inne 
wartości życia ziemskiego były w chwili ich zbliżania się do śmierci mało istotne”. 

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Te 
słowa Jezusa skierowane dziś do nas zapraszają nas, abyśmy na nowo uwierzyli, że tylko miłość jest rozpoznawalnym 
znakiem ludzi wierzących prawdziwie w Chrystusa. 

Kilka lat temu ukazał się tomik poezji Michała Piaszczyńskiego – kapłana, poety, męczennika, a od 1999 roku już 
błogosławionego. Wiele lat poświęcił on pracy formacyjnej: od 1919 roku pracował jako ojciec duchowny, a następnie 
jako wicerektor Seminarium Duchownego w Łomży, następnie jako dyrektor gimnazjum i kapelan szpitala. 7 kwietnia 
1940 roku został aresztowany i trafił do obozu. To właśnie tam, w Sachsenhausen, zdobył się na heroiczny akt. Kiedy 
nadzorca bloku odebrał Żydom dzienną porcję chleba, ks. Michał Piaszczyński, sam głodny, podszedł do żydowskiego 
adwokata o nazwisku Kott i podzielił się z nim swoim chlebem. Ten przyjął dar ze wzruszeniem, mówiąc: „Wy, 
katolicy, wierzycie, że w waszych kościołach jest żywy Chrystus; ja wierzę, że w tym chlebie, który otrzymałem, jest 
Chrystus, który kazał księdzu podzielić się ze mną”. 

Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Jezus chce, by przyjaźń z Nim była 
dostrzegalna we wzajemnej miłości ochrzczonych, by widzieli ją ludzie niewierzący i wyznawcy” innych religii. Ma to 
być znak rozpoznawczy dla świata. 

Chrześcijanie nie mogą gorszyć, nie mogą ranić, mają świadczyć o wzajemnej miłości, której świat nie zna. Ta miłość 
jest bowiem pełna obecności Chrystusa. On jest w niej źródłem miłości, którą przelewa do serc swych uczniów, i chce, 
aby oni darzyli się Jego miłością. 

„Panie, proszę Cię o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością, być 
cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. 

Daj mi życzliwość i radość, by wszyscy, którzy stykają się ze mną odczuli Twoją obecność. I niech będą dla innych 
chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia”. (Kard. Leo Suenens) 

 

Poój i Dobro,  

 

O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

Gwardian Klasztoru 

  Od o. Piotra   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                        13:31-33, 34-35 
 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: 
«Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim 
Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim 
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe 
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali». 



    Czytanie  z dziejów apostolskich                                      

                          14:21-27 

 
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do 
Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do 
wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam 
wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele 
wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili 
ich Panu, w którego uwierzyli. 
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. 
Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli 
do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do 
dzieła, które wykonali. 
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, 
jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom 
podwoje wiary. 
 
 

Czytanie z księgi apokalipsy św. Jana  
apostoła                                                         21:1-5a                                     

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze 
niebo  i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. 

I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z 
nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w 
klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos 
mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i 
zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 
będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a 
śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już 
nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły». 

I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko 
nowe». 

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek, 16 maja zapraszamy na wieczorną 
Mszę św. i nabożeństwo majowe.  

 
• Grupa Różańcowa zaprasza w maju na modlitwę 

różańca przy figurze Matki Bożej przed kościołem. W 
poniedziałki i soboty  modlitwa będzie o 5:45 PM, od 
wtorku do piątku o 7:00 PM. 

 
• Domowy Kościół-Chicago zaprasza na Rekolekcje dla 

Małżeństw Sakramentalnych w Camp Vista,                     
WI 19-26 czerwca 2022. Rekolekcje poprowadzi ks. 
Marek Dziewiecki. Informacje kontaktowe na 
plakacie w gablocie. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na  maj                             

Intencja:                                                      
O wiarę dla Młodych                                                            

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, 
odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, 
odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.  

      Słowa Św. Jana Pawła II     

"Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam 

wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, 

abyśmy stawiali wyzwania losowi".  

  (Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 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                                 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 

Adoracja w naszej parafii 

 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                  
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                         Niedziela 

Krystyna Waz         
Jerzy Waz           
Agnieszka Kulik 

Tadeusz  Leszewicz 
Zuzanna Waz                
Michał Kulik 

Patryk Pocica                 
Natalia Pocica                 
Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda                
Jan Bajda                     
Jakub Rutkowski 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  8/9  maja, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              16,774.73   
 Donacje  $                   382.00                                                               

                                 $               17,156.73                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $               5,704.00                                    

 Donacje $                   207.00                                                      

   $                5,911.00     

 Razem                  $                23,067.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca    3,932.27  

                                                         Sobota  

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda                  

Wlodek Szyda 

Iwona Szyda 

Marzena Rutkowska 

Służba Eucharystyczna 21/22 maja, 2022  

  Miesiąc świadomości zdrowia psychicznego 
 

W maju oferujemy certyfikat umiejętności pierwszej pomocy 
w zakresie zdrowia psychicznego. Kurs  ten zwiększa 

świadomość w zakresie zdrowia psychicznego, jednocześnie 
budując pewność siebie i siłę w zdolności do dbania o dobre 

samopoczucie psychiczne. 
Wybierz edukację w zakresie zdrowia psychicznego                       

i pomóż zmniejszyć piętno choroby psychicznej. 
 

Zadzwoń do rejestracji: (847) 658 -7625 
Kurs pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego: 

                    Sobota, 21 maja 2022 8:30 – 4:30 McDonnell Hall       
Cena $49  (w tym 231-stronicowa instrukcja) 

 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


            

           18 maja—rocznica urodzin Jana Pawła II  

                  20 ciekawostek o Janie Pawle II    

W 1942 roku podjął studia teologiczne w Krakowskim Metropolitarnym 
Seminarium Duchownym. W 1946 roku przyjął święcenia i został 
duszpasterzem. Następnie w 1958 roku został biskupem, a następnie 
arcybiskupem.  Później stał się Papieżem świata, całego świata. W 1981 
roku miał miejsce zamach na jego życie, jednak cudem udało się go 
uratować. Warto również wspomnieć, że uwielbiał podróżować                                
i pielgrzymować. Sam odbył 104 pielgrzymki w tym 8 do Polski. 

1. Karol Wojtyła był pierwszym papieżem nie Włochem od 1522 roku i oczywiście pierwszym Polakiem sprawującym urząd 
Papieża.                                                                                                                                          
2. Papież odwiedził aż 132 kraje świata, 900 miejscowości i w drodze łącznie spędził ponad półtorej roku. Znane jest również 
wyliczenie, że aż 2, 4 tys. Razy przemówił on do wiernych w tym czasie.               
3. Jan Paweł II jako pierwszy odwiedził on meczet, synagogę i kościół luterański, był to niezwykły pontyfikat Papieża Polaka. 
4. Papież był również niezwykle oryginalną osobą, nosił on na ręku zegarek i czytał bez okularów, uprawiał on również takie sporty 
jak jazda na nartach i spływ kajakiem, uwielbiał on także wspinaczkę górską. Był on aktywny fizycznie i uwielbiał sport. 
5. Był to pierwszy Papież, który wziął udział w koncercie rockowym, który miał miejsce w Bolonii. Jan Paweł II łamał wszelkie 
stereotypy. 
6. Papież niezwykle mocno kochał dzieci, zawsze chciał aby te niewinne istoty miały godne i dobre życie. 
7. Był to pierwszy Papież, który napisał list do dzieci. 
8. Karol Wojtyła był to pierwszy Papież, który znał biegle aż 7 języków obcych. W ich skład wchodził angielski, niemiecki, 
francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, łacina, ukraiński, czeski i węgierski. Porozumiewanie z innymi przychodziło mu z dużą 
łatwością. 
9. Jan Paweł II zasłynął w Watykanie tym, że wprowadził on Internet. Było to niesamowite przedsięwzięcie, ponieważ wcześniej 
było to kompletnie nieosiągalne dla mieszkańców Watykanu. 
10. Nasz Papież Jan Paweł II również łamał schematy. Jako pierwszą zmianą było zrezygnowanie z lektyki, na której dotąd noszono 
papieży uważał, że jest to kompletnie niepotrzebne i nie chce być noszony. 
11. W pierwszym roku swojego pontyfikatu, poprosił władze o wybudowanie basenu oraz o renowację kortu tenisowego. Uwielbiał 
on sport dlatego też dbał o to by ludzie mogli jak najwięcej korzystać z dobrodziejstw miejsc, które stawiają na rekreację sportową. 
12. Karol Wojtyła był pierwszym Papieżem, który udzielał audiencji w mediach. Rozmawiał on swobodnie i spokojnie na tematy, o 
które go pytano. Później audiencje dla mediów zostały przekształcone w konferencje prasowe. 
13. Jan Paweł II podczas konklawe był bardzo małomówny i wycofany, może to dać wiele do myślenia mianowicie np. to, że Karol 
Wojtyła przeczuwał co się wydarzy już za niedługo. 
14. Czy wiesz, że Karol Wojtyła na styk zdążył na konklawe, na którym wybrano go na papieża? Do kaplicy Sykstyńskiej wszedł 
jako ostatni, należy wspomnieć, że po zamknięciu bram nie wpuszcza się tam już nikogo, nawet kardynałów. 
15. Postać nowego papieża w świecie wzbudziła wiele emocji, zaś osoby, które znały Karola Wojtyłę osobiście udzielały 
nieskończenie wiele wywiadów na jego temat. Byli oni przepytywani z życiorysu papieża. 
16. Papież Polak przybywając na konklawe miał niesamowicie ubogie kieszonkowe, było to zaledwie 125 franków szwajcarskich. 
17. Jan Paweł II miał siostrę lecz zmarła ona na wskutek uduszenia się, 16 godzin po porodzie Olga Maria odeszła. Karola Wojtyły 
nie było jeszcze na świecie, kiedy doszło do tej tragedii. 
18. Matka Karola Wojtyły osierociła go gdy Karol miał 9 lat, najprawdopodobniej zmarła ona na niedowład nóg, lecz nie jest to do 
końca wiadome. Wszystkie informacje pozyskane są tylko ze źródeł sąsiedztwa, w którym mieszkał Wojtyła. 
19. Karol Wojtyła urodził się o tej samej godzinie, o której został wybrany na Papieża. 58 lat później został on o tej samej godzinie 
wybrany na papieża. 
20. Karol Wojtyła nie dowiedział się o śmierci matki od ojca, lecz od nauczycielki. Jego tata był w bardzo złym stanie w chwili, 
kiedy mama zmarła, dlatego poinformowała go o tym nauczycielka. 








