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 Wniebowstąpienie Pańskie        

 

 
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.  

A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie,  

aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 

                                                                                     Jn. 17, 18-19  

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=356#P7
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=356#P7


Od o. Witolda  
 

   
      

     „Pan Jezus został wzięty do nieba                          
     i zasiadł po prawicy Ojca” 

 
Drodzy Przyjaciele! 
 
 
W opisie sądu ostatecznego Bóg stawia ludzi dobrych 
po prawej stronie, a ludzi złych po lewej stronie. Ci, 
którzy są po prawicy Boga, są w zasięgu Jego prawej 
ręki, a więc On potrafi ich zasłonić i obronić. Trzeba 
zrobić wszystko, aby zająć miejsce po prawej stronie 
Boga. 
 
Sami się nie obronimy. Potrzebujemy tej Boskiej ręki. 
Wiedzieli już o tym starożytni Grecy, o czym 
wspomina Homer. Gdy Odyseusz wracał spod Troi, 
musiał przepłynąć obok śpiewających syren. Syreny 
śpiewały tak cudownie, że statki starając się podpłynąć blisko nich, wpływały na mieliznę i rozbijały się. 
Odyseuszowi udało się uratować tylko dzięki interwencji boskiej. Otrzymał bowiem instrukcję, co zrobić. 
Marynarze mieli zatkać sobie uszy, a on, jeśli chciał posłuchać syren, to miał zostać przywiązany do masztu.  
I rzeczywiście cały okręt uratował się. Marynarze nie słyszeli pięknego śpiewu, a sam Odys, chociaż słyszał 
go i nakazywał im, aby go odwiązali i popłynęli w stronę syren, został przez nich zignorowany. 
 
Bóg pragnie mieć cię w niebie obok siebie, po swojej prawej stronie, abyś tam czuł się bezpiecznie. Tam 
umieścił swojego Syna i tam pragnie, abyś był i ty. Bóg wszystko czyni, aby ciebie bronić tu na ziemi, ale i 
mieć cię po swojej prawicy tam w niebie. Od każdego z nas zależy, na ile podejmiemy wysiłek, aby być 
blisko Boga i Jego prawej ręki. 
 
Podjąć wysiłek, aby podążać z Jezusem do ostatecznego celu naszego życia, jakim jest szczęście wieczne z 
Bogiem i ze świętymi - oto główna myśl dzisiejszej Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. 
 
Nasza ojczyzna jest w niebie i tam zmierzamy. Nieba nie znajdziemy na ziemi. Nawet jeśli jesteśmy zdrowi         
i mamy wystarczająco środków materialnych do dobrego życia i mieszkamy w pięknej części świata, to 
przecież nie jest niebem. Wokół nas choroby i cierpienie, bieda, głód, wojny, kataklizmy. Są to znaki że 
przemija postać tego świata i my przemijamy również. Gdzie więc zmierzamy? Jezus na wielu miejscach w 
Ewangelii mówi nam, że odchodzi do Ojca, aby przygotować nam miejsce. Na pytanie Tomasza: „Panie nie 
wiemy dokąd idziesz?” odpowiada: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.” Znamy więc drogę do nieba, jest nią 
sam Jezus Chrystus. 
 
W dzisiejszej ewangelii słyszymy również wezwanie Jezusa do 
ewangelizacji: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy będzie potępiony.” Nie możemy więc trzymać nieba tylko dla 
siebie. Mamy dzielić się Dobrą Nowiną z innymi i w ten sposób  
pomagać ludziom być tam razem z nami. 
 
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv. 
 
Gwardian Klasztoru  

 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA

                                   M. 16, 15 - 20 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: 
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, 
którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże 
brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a 
ci odzyskają zdrowie». 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do 
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i 
głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z 
nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej 
towarzyszyły. 

   Od o. Piotra 

 



    Czytanie z dziejów apostolskich        
                                     Dzi, 1  1 - 11 

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus 
czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił 
przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie 
wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce 
dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści 
dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku 
kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, 
ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. 
Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz 
królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz 
znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy 
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,      
i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich 
obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy 
uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, 
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? 
Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego do nieba”.  
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Efezjan       EF 1, 7- 23 

„Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, 
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu 
Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak 
byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym 
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym 
przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na 
podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w 
Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej 
prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką 
zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad 
wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, 
ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego 
samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest 
Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki 
sposób.”  

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek 17 maja, zapraszamy na Mszę św.                 

o godz 7:00 PM i nabożeństwo majowe. 

• Przypominamy o rejestracji koniecznej do 

uczestnictwa w weekendowych Mszach Św. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

• Przypominamy także, bracia i siostry, abyście 

przynieśli swoje koperty z zobowiązaniami lub 

ofiarami na Kolektę Diecezjalną, która w tym roku 

jest pod hasłem: PRZYNOŚ OWOC OBFITY. 

Pamiętajmy, że im więcej uzbieramy i wypełnimy 

nasze zobowiązanie wobec diecezji, tym mniejsza 

będzie „dziura” w budżecie parafii na przyszły rok. 

Jeśli nie macie jeszcze kart – kopert na tę kolektę, 

można wziąć po mszy św. w przedsionku kościoła. 

Bóg zapłać za każdą ofiarę. 

Intencja Papieża  

Franciszka na maj                                                       

Intencja Powszechna                                 
Świat Finansów  

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 
współpracowali z rządami w celu 
uregulowania sfery finansowej i chronienia 

obywateli przed jej zagrożeniami. 

      Słowa Św. Jana Pawła II     

   

To, co Maryja rozpoczęła w Kanie 

Galilejskiej kontynuuje w swoich 

sanktuariach, a przede wszystkim na Jasnej Górze. 

Gdziekolwiek obecna jest Maryja, tam obfituje łaska i 

tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy. 

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, 
siebie, Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie 
wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, 
każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej 
dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i 
przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. 

Maryja jest „Niewiastą Eucharystii” w całym swoim 
życiu.                                                                                                                  
       Jasna Góra 1979-1999 



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             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. 

 

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 

 Ogłoszenie o pracę!!! 

Nasza parafia św. Małgorzaty Marii poszukuje osób na pól etatu 
do sprzątania szkoły, kościoła oraz budynku starej szkoły                                                       

a także do koszenia trawników i odśnieżania śniegu.                                                                          
Po więcej informacji prosimy dzwonić do Greg Freund pod numer 

telefonu 847-658-7625 ext.116.   

  KOLEKTA TYGODNIOWA   8-9 maja, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $               12,590.86  

 Donacje  $         550.00                                                            

   $                13,140.86                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $     5,669.00             

 Donacje $         135.00                                                      
   $                  5,804.00                                                  

Razem  $                18,944.86  

W niedzielę, 9 maja, Pani Poseł Maria Kurowska oraz Pan Konsul Piotr Semeniuk 

zaszczycili nas swoją obecnością i wręczyli dyplomy absolwentom naszej szkoły. 

Mszę Św. celebrował O. Piotr Sarnicki. Uroczystości przewodniczyli:  Pan Tadeusz 

Młynek -  Dyrektor Szkoły,  Pani Agnieszka Kostrzewa - Zastępca Dyrektora oraz 

Pan Witold Maziarz - wychowawca klasy. Nasi tegoroczni Maturzyści to: Natalia 

Biel, Daniel Bagisnki, Olivia Bujak, Julia Jaworski, Victoria Kalinka, Sandra 

Kielsa, Karol Kopciewski, Olivia Kosiak, Patrick Kostrzewa, Oliwia Kuklo, Konrad 

Kurnat, Tomasz Lupa, Adrian Mikiewicz, Natalia Piekunko, Konrad Rozpadek, 

Veronica Sereda, Emily Tchorz.                                                  - Gratulujemy! 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

W sobotę, 8 maja uczniowie klas 3 przyjeły I Komunię Święta. Msze Św celebrował O. Daniel Zdebik a koncelebrowali O. Piotr Sarnicki  

godz 9:00 rano i O. Witold Adamczyk o godz 12:00 w południe. Dzieci, do tego Sakramentu przygotowała katechetka Pani Irena Kandefer.  

Przystępujący do I Komunii Św. to:                                                                                                                                                                                          

Sandra Bialek, Alexander Blaszczak, Lena Dobrzynski, Sophia Dobrzynski, Alexander Kapala, Olivia Kierzkowski, Damian Mocarski, Nina 

Carmen Sadowski, Izabela Sendlewski, Alan Sprysak, Alexander Stachura, John Tokarz, Alex Trela, Maria Serafin: Julia Banka, Adam 

Burczynski, Lilliana Donnelly, Kuba Gadzalski, Anthony Gluszek, Gabriella Grot, Timothy Jaworski, Adam Kass, Karolina Koziol, Amilia 

Krukowska, Izabela Krukowska, Jacob Mitruk, Emilia Obrycki, Nayla Rivera, Zosia Tyrka, Natalia Wrobel, Filip Benesiewicz, Paulina 

Bobrowicz, Maksymillian Czaicki, Nela Kmieciak, Bartosz Mozdzierz, Nicole Mozdzierz, Nicole Pabian, Adam Rafalko, Veronica Sagan, Victora 

Sajdak, Sebastian Sweder, Francesca Wozniak, Alexander Kupczyk, Alexis Lassila, Ameila Minkiewicz, Casper Perske, Zuzanna Pisarczyk, 

Daniel Plis, Julian Radomski, David Roszkowski, Michael Sajdak, Amanda Strzemecka, Miley Szadorski, Tomasz Walaszek, Hubert Waz, Adrian 

Zglenicki, Amelia Zulinski.         - GRATULUJEMY! 








