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 5  Niedziela Wielkanocna     

 



Od o. Witolda  
 

   
 

   Litania Loretańska  

 Mamy maj. Maj to dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku. 
Maj to piękna, słoneczna pogoda, przyroda budząca się do życia, a 
także długi weekend majowy. Obecnie ten idylliczny obraz 
zakłóca pandemia wirusa, z jaką zmagamy się od długiego czasu. 
Nie jesteśmy w tym zmaganiu sami. Jest jeszcze jedna 
charakterystyczna cecha maja – nabożeństwo do Matki Bożej 
połączone z Litanią Loretańską. Zanosząc do Boga wiele próśb 
naszego codziennego życia, pamiętajmy, by modlić się o kres 
pandemii, byśmy mogli, jak przed pandemią, w pełni radować się 
pięknem, jakie przynosi maj. Zanim zaczniemy modlić się 
wspomnianą Litanią, przypomnijmy sobie jak powstała ta piękna 
modlitwa.      
 Słowo „Litania” pochodzi od greckiego słowa „litaneia”    
i łacińskiego „litania”. Oznacza modlitwę błagalną, odmawianą 
prywatnie lub publicznie, skierowaną bezpośrednio do Boga 
(poszczególnych osób Boskich) lub za wstawiennictwem Maryi 
czy świętych. Forma litanii jako modlitw błagalnych obecna była 
w liturgii wschodniej. Cechą charakterystyczną takich modlitw 
było wymienianie poszczególnych próśb, na które zgromadzeni odpowiadali: „Kyrie eleison – Panie, zmiłuj się nad nami” lub „Ora 
pro nobis – módl się za nami”.            
 W maju wierni gromadzą się na nabożeństwach majowych, podczas których odmawiają Litanię Loretańską. Litania 
Loretańska powstała prawdopodobnie w XII w. we Francji. Wezwania sławiące Maryję 11 czerwca 1587 r. zatwierdził papież 
Sykstus V. Swoją nazwę litania zawdzięcza miejscowości Loreto, znajdującej się we Włoszech, gdzie była bardzo popularna. Z 
biegiem historii wierni często dodawali swoje wezwania. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała samowolnego 
dodawania wezwań. Kolejne wezwania wynikały z rozwoju mariologii i były zatwierdzane przez Stolicę Apostolską.  
 W Polsce w ramach modlitwy litanią odmawiane jest jedno wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po 
zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za zgodą papieża Piusa XI, do 
Litanii dołączono wezwanie: Królowo Polski. Pierwsze w Polsce publiczne nabożeństwo majowe odbyło się w 1837 r. w kościele 
św. Krzyża w Warszawie.            
 Litania Loretańska zbudowana jest z trzech „części/wątków”. Pierwszy z nich rozpoczyna się od wezwania: Święta 
Maryjo. Przypomina nam on o dwóch podstawowych maryjnych dogmatach: o macierzyństwie i dziewictwie Bożej Rodzicielki. W 
tej części litanii Maryja – Matka i Dziewica – ukazana jest nam przede wszystkim jako Niewiasta wybrana przez Stwórcę do 
realizacji zbawczego planu. Druga część Litanii Loretańskiej zaczyna się od wezwania: Zwierciadło sprawiedliwości, a kończy na 
wezwaniu: Wspomożenie wiernych. W tej grupie poszczególne wezwania przypominają nam o cnotach Dziewicy z Nazaretu; 
wskazują na Maryję jako szczególną pomoc w naszych potrzebach. Ostatni – trzeci zbiór wezwań – zaczyna się od tytułu: Królowo 
Aniołów. W tych wezwaniach Maryja, będąc Królową Aniołów i Wszystkich Świętych, jest także Królową naszych rodzin, 
Królową pokoju oraz Królową całego świata.          
 W 2020 r. papież Franciszek poszerzył tekst Litanii Loretańskiej o trzy nowe wezwania, są to: Matko miłosierdzia (po 
wezwaniu Matko Kościoła), Matko nadziei (po wezwaniu Matko łaski Bożej), Pociecho migrantów (po wezwaniu Ucieczko 
grzesznych). W obecnym kształcie Litania Loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.   
 Załączam tekst Litanii Loretańskiej uzupełnionej o nowe wezwania i zachęcam wszystkich 
do modlitwy. Zapraszam także do modlitwy wspólnej. W bieżącym miesiącu będziemy modlić się 
wspólnie Litanią Loretańską w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 7 P.M. (oprócz 5/31 – 
Memorial Day). Zapraszam. Pamiętajmy, że zawsze, kiedy modlimy się do Boga za pośrednictwem 
Maryi, sprawiamy, że w naszym życiu wypełniają się słowa antyfony: Pod Twoją obronę; w słowach 
tych zawarte jest wszystko, czego nam potrzeba do walki ze złem, które chce nas niszczyć. 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w 
potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna      

i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.        
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.   

 

Pokoj i Dobro,  

o. Daniel Zdebik OFMConv. 

 

     SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  JANA

                                         J. 15, 1-8 

Jezus powiedział do swoich uczniów:   

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest 
tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we 
Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, 
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście 
czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie 
we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w 
winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie.  

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we 
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją 
zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek 
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna 
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 
uczniami». 

   Od o. Daniela 



    Czytanie z dziejów apostolskich        
                            Dz 9, 26-31  

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się 

do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest 

uczniem. 

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów,         

i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który 

przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował w 

Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w 

Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. 

Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go 

zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili 

go do Cezarei i wysłali do Tarsu. 

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. 
Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha 

Świętego. 

 
Czytanie z pierwszego listu świętego  
jana  apostoła                   

                                                           1 J 3, 18  - 24 

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 

Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed 

Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest 

większy niż nasze serca i zna wszystko. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w 

Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ 
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 

podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w 
imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, 

jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, 
a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, 
którego nam dał. 

         Og ł os z e nia  

• W poniedziałek 3 maja, zapraszamy na Mszę Św. o godz 

7:00 PM. 

• W najbliższą sobotę, 8 maja na mszach o 9 rano i 12 w 

południe będzie w naszej parafii Pierwsza Komunia Św. w 

języku polskim. Z tego powodu nie będzie regularnej 

Mszy Św. o 8:30 oraz porannej spowiedzi. We wtorek i 

środę będzie spowiedź dla dzieci i rodzin 

pierwszokomunijnych o 5 PM. Z tego powodu też  nie 

będzie we wtorek regularnej spowiedzi o 6:30 PM a 

adoracja w środę będzie tylko do godz. 4 PM.  

• W tym tygodniu jest Pierwszy Piątek miesiąca. Okazja do 

spowiedzi św. będzie od 6:30 do 7:30 PM. Msza Św. 

pierwszopiątkowa będzie o 7:30 PM. 

• Przypominamy o rejestracji koniecznej do uczestnictwa w 

weekendowych Mszach Św. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża  

Franciszka na kwiecień                                                        

Intencja Powszechna                                 
wiat Finansów  

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

      Słowa Św. Jana Pawła II     

Sekret Jana Pawła II to Maryja.                                               

Chciał swój sekret uczynić naszym osobistym.                   

Pozostawił nam swój wielki Apel Maryjny. 

„Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją. Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo 

Jej fiat. (Loreto, 19 VI 1993) 

„W Twoim wstawiennictwie pokładamy całą naszą ufność, «o łaskawa, o 

litościwa, o słodka Panno Maryjo!” (Watykan, 8 grudnia 1993) 

„Odnawiajcie w ciągu dnia waszą ufność i miłość, ażeby Maryja towarzyszyła 

wam w codziennym życiu”.(Funcjal, 12 maja 1991) 

„Ci, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, 

przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela 

świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale 

zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary” (encyklika Redemtoris 

Mater, 27). 

„Bez Maryi Ewangelia staje się bezcielesna i bezkształtna, przemienia się w 

ideologię, w duchowy racjonalizm” (Watykan, 8 września 1993). 

A jego Madonna miała fatimski przydomek. Od 13 maja 1981 r. Od dnia 

zamachu.      Totus Tuus. 



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 

Diocesan Appeal 2020                  

Usłysz Jego Głos 

Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 105,464  

Kwota zebrana $ 102,546  

Brakująca kwota $    9,515  

  

Ogłoszenie o pracę!!!  

 

Nasza parafia św.                   
Małgorzaty Marii                             

poszukuje 1 lub 2 osoby 
do sprzątania szkoły                                 

popołudniami i w soboty.                                        
Po więcej i nformacji 

prosimy dzwonić                          
w j. polskim                                 

847-658-6071   

             KOLEKTA TYGODNIOWA   25 kwietnia, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $   10,865.45  

 Donacje  $        466.00                                                            

   $    11,331.45                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $     9,101.00             

 Donacje $       200.00                                                      
   $                 9,301.00                      

Razem  $               20,632.45  

Zapraszamy dzieci od klasy 0 do klasy 8 do udziału w konkursie organizowanym 
przez Diecezję Rockford z okazji przedstawienia nowej kolekty diecezjalnej 2021. 
Obrazek do kolorowania można znaleźć na stronie 
internetowej naszej parafii.                                                  
Data zgłoszenia: 15 maja, 2021                                
Adres:                                                                                                     
Appeal Color Contest                                                                                                                                                   
Office of Charitable Giving                                                                                                                                                               

P.O. Box 7044                                                                                                                                                                      
Rockford, IL 61125 

Przedszkole to 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

Litania Loretańska                                      
do Najświętszej Maryi Panny 

 
Kyrie, elejson, Christe elejson, Kyrie elejson. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 
Matko Chrystusowa, módl się za nami. 
Matko Kościoła, módl się za nami. 
Matko miłosierdzia, módl się za nami. 
Matko łaski Bożej, módl się za nami. 
Matko nadziei, módl się za nami. 
Matko nieskalana, módl się za nami. 
Matko najczystsza, módl się za nami. 
Matko dziewicza, módl się za nami. 
Matko nienaruszona, módl się za nami. 
Matko najmilsza, módl się za nami. 
Matko przedziwna, módl się za nami. 
Matko dobrej rady, módl się za nami. 
Matko Stworzyciela, módl się za nami. 
Matko Zbawiciela, módl się za nami. 
Panno roztropna, módl się za nami. 
Panno czcigodna, módl się za nami. 
Panno wsławiona, módl się za nami. 
Panno można, módl się za nami. 
Panno łaskawa, módl się za nami. 
Panno wierna, módl się za nami. 
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. 
Stolico mądrości, módl się za nami. 
Przyczyno naszej radości, módl się za nami. 
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. 
Przybytku chwalebny, módl się za nami. 
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. 
Różo duchowna, módl się za nami. 
Wieżo Dawidowa, módl się za nami. 
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. 
Domie złoty, módl się za nami. 
Arko przymierza, módl się za nami. 
Bramo niebieska, módl się za nami. 
Gwiazdo zaranna, módl się za nami. 
Uzdrowienie chorych, módl się za nami. 
Ucieczko grzesznych, módl się za nami. 
Pociecho migrantów, módl się za nami. 
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. 
Wspomożenie wiernych, módl się za nami. 
Królowo Aniołów, módl się za nami. 
Królowo Patriarchów,  módl się za nami. 
Królowo Proroków, módl się za nami. 
 

 
Królowo Apostołów, módl się za nami. 
Królowo Męczenników, módl się za nami. 
Królowo Wyznawców, módl się za nami. 
Królowo Dziewic, módl się za nami. 
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami. 
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,                     
módl się za nami. 
Królowo wniebowzięta, módl się za nami. 
Królowo różańca świętego, módl się za nami. 
Królowo rodziny, módl się za nami. 
Królowo pokoju, módl się za nami. 
Królowo Polski, módl się za nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                   
zmiłuj się nad nami.  
 
P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.  
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.  
 
Módlmy się  
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się 
trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze 
Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i 
obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana 
naszego.  
W. Amen.  
 








