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6  Niedziela  Wielkanocna     

 

 

                                     

  

 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
 w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 

 i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam,                           

pokój mój daję wam.                                                                
 Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.  

                                                                 Jn 14, 26-27a 



 

  Miłość stawia wymagania 
 
 Prawo można podzielić na 
dwa rodzaje. Jeden z nich stara się 
ukazać granicę, jaka istnieje 
między dobrem a złem. Drugi ma 
charakter ściśle pedagogiczny, 

wychowujący, wzywający do wzrostu. Pierwszy rodzaj 
w dużej mierze prezentuje Dekalog. Poszczególne 
przykazania mówią o tym, co jest dobre, a co złe. W ten 
sposób wytyczają na ziemi bezpieczną przestrzeń, w 
której można budować szczęście doczesne, mając 
perspektywę szczęścia wiecznego. Ile razy 
przekraczamy wytyczone przez przykazania granice, 
tyle razy wchodzimy na teren bardzo niebezpieczny, na 
którym jest zagrożone nie tylko nasze szczęście, ale i 
życie duchowe.  
 Przykazanie miłości reprezentuje wyższy rodzaj 
prawa. Ono nie ukazuje tak precyzyjnie granicy, lecz 
wzywa do stawiania sobie wymagań, by dorastać do 
miłości Boga i do miłości drugiego człowieka. Jest potężną siłą twórczą. 
 Pewna matka znalazła się w szpitalu. Trójka jej dzieci odkryła, że odpowiedzialność za prowadzenie 
domu na co dzień spoczywa w wielkiej mierze w ich rękach. Z jednym dzieckiem z tej trójki rodzice 
dotychczas mieli wielki kłopot. Teraz powstała wspólnota wzajemnej miłości. Rodzeństwo podzieliło swój 
dzień – potrafili znaleźć czas na krótką zabawę, na naukę i na troskę o dom. Przygotowali program tego, co 
powinno być zrobione w poszczególne dni. Gdy wraz z ojcem odwiedzają mame w szpitalu chwalili się 
swoimi dokonaniami: wczoraj zrobiliśmy porządek w szufladach w kuchni, dzisiaj posprzątaliśmy pokój, jutro 
będzie odkurzanie dywanów. Okazuje się zatem, że miłość do matki i miłość wzajemna pozwaliła dzieciom, 
by same stawiały sobie wymagania. Taka jest bowiem siła miłości. 
 Pewien człowiek, został zapytany w jakim momencie nastąpił przełom w jego życiu, ponieważ 
kilkanaście lat temu był młodym człowiekiem w bardzo niedobrym towarzystwie. Jego odpowiedź brzmiała, 
że to się dokonało szybko. Zakochał się i jego miłość była tak wielka, tak bardzo mu na niej zależało, że w 
ciągu dwóch tygodni zerwał z tamtymi ludźmi, rzucił kieliszek, podjął pracę. Miłość postawiła wymagania. 
Nikt mu ich nie narzucił. 
 Miłość stawia wymagania. A ponieważ je stawia, człowiek rośnie. O tym właśnie mówi Chrystus w 
Ewangelii: jeśli ktoś zachowuje Jego naukę (a jest to nauka o miłości), to przyjdzie On do takiej osoby razem 
z Ojcem i zamieszkają w niej. 
 Podziękujmy dziś Bogu za to, że znamy Dekalog, że wiemy, jak precyzyjnie przez samego Boga 
zostały ukazane granice dobra i zła. Wiemy, gdzie jest twórcza przestrzeń naszej wolności, na której można 
budować bezpieczne życie. Podziękujmy też za miłość, którą Bóg przelewa w nasze serca, i za to, że owa 
miłość pozwala i umożliwia nam stawianie sobie samym wymagań, dzięki czemu możemy wzrastać. 
 Miłość jest siłą dynamiczną. Gdy kogoś kochamy, potrafimy wymagać od siebie wiele. Dekalog 
zostanie za nami, gdy przekroczymy próg wieczności.  
Tam bowiem istnieje świat zbudowany wyłącznie z dobra. 
Tam już nie ma wytyczonych granic, są niepotrzebne; ale 
miłość jest darem nieba, który będzie trwał. 
 
Pokój i Dobro, 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                                   14, 23-29 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten 
nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie 
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A 
Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim 
imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce 
wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę 
do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, 
abyście uwierzyli, gdy się to stanie». 



    Czytanie  z dziejów apostolskich                                      

                  15, 1-2. 22-29 

Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie 
poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie 
możecie być zbawieni». 
Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a 
Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze 
kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do 
Jeruzalem, do apostołów i starszych. 
Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili 
wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego 
Barsabą, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i 
Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: 
«Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom 
pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 
Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego 
upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc 
zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie 
wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 
Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy 
oznajmią wam ustnie to samo. 
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na 
was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. 
Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od 
tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli 
powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!» 
 
 

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

Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą,        
i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do 
kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości 
kryształu: Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwanaście 
bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, 
które są imionami dwunastu szczepów synów Izraela. Od 
wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy 
bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście 
warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu 
Apostołów Baranka. 

A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg 
wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni 
księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego 
lampą – Baranek. 

       Ogłoszenia  

• Bóg zapłać wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób 
włączyli w organizację Pierwszej Komunii Św. 

• W poniedziałek, 23 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. 

• Przypominamy także, bracia i siostry, abyście przynieśli 
swoje koperty z zobowiązaniami lub ofiarami na Kolektę 
Diecezjalną, która w tym roku jest pod hasłem: CZY MNIE 
MIŁUJESZ? 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. 

• Od przyszłej niedzieli do weekendu po Labor Day, na czas 
wakacyjny nie będzie niedzielnej mszy św. o 4:30 PM. 

• W przyszły poniedziałek, czyli 30 maja będzie Memorial 
Day. W tym dniu wieczornej Mszy św. po polsku nie 
będzie a jedyna Msza św. będzie o godz. 9 rano po 
angielsku. 

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.  

       Zmiany w naszej Franciszkańskiej wspólnocie 
Tego lata nastąpią pewne zmiany w naszej 
Franciszkańskiej wspólnocie. Po jedenastu latach 
posługi w naszej parafii o. Piotr Sarnicki przenosi 
się na nowe miejsce, do parafii św. Piusa X w Rock 
Island, Illinois, w diecezji Peoria, gdzie będzie 
proboszczem. 

Diecezja Peoria zaprosiła franciszkanów do Rock   
Island, aby przejąć duszpasterską opiekę nad 
wszystkimi parafiami w tym mieście. Nasza 
Franciszkańska Prowincja, decyzją prowincjała               
o. Mariana Gołąba postanowiła przyjąć to 

zaproszenie. W Rock Island, mieszkając w jednym klasztorze, 
oprócz parafii św. Piusa X, franciszkanie zajmą się dwoma 
innymi parafiami, do których został wyznaczony jako proboszcz 
o. Witold Adamczyk – parafię Najświętszego Serca oraz Matki 
Bożej. Po siedmiu latach posługi w parafii św. Małgorzaty 
Marii o. Witold dołączy do o. Piotra w Rock Island. Obydwaj 
Ojcowie przejmują nowe obowiązki od 1 sierpnia 2022, czyli 
ich ostatnim dniem w parafii św. Małgorzaty Marii będzie 31 
lipca. 
Nowi Bracia przychodzący do naszej wspólnoty parafialnej to  
o. Zbigniew Zajchowski oraz o. Tomasza Ryba. Ojciec 
Zbigniew przez ostanie 15 lat był proboszczem parafii św. 
Piotra i Pawła w Rockford. On także przejmie obowiązki 
proboszcza w Algonquin. Ojciec Tomasz przychodzi z 
franciszkańskiej parafii Najświętszej Trójcy na Brooklynie w 
Nowym Jorku. Obaj Ojcowie rozpoczną swoją posługę od 1 
sierpnia 2022 roku. 



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 

Andrzej Talaska       
Grzegorz Dobek      
Krystyna Skoczylas 

Tadeusz  Leszewicz 
Iwona Hess               
Jarek Kawecki 

Anna & Filip Furman 
Agnieszka Gorski 
Szymon Gorski 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  17/18  maja, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              13,573.73   
 Donacje  $                   195.00                                                               

                                 $              13,768.73                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,142.00                                     

 Donacje $                    75.00                                                      

   $              5,217.00      

 Razem                  $           18,985.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (8,014.27)  

                                                         Sobota  

Tadeusz Leszewicz                   

Wlodek Szyda           

Zuzanna Waz 

Iwona Szyda      

Maria Niwelt 

Służba Eucharystyczna 21/22 maja, 2022  

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz            

Klaudia Słowikowski 

Godziny otwarcia: 

Wtorek & Środa              
10:00am - 3:00pm   

Czwartek & Piątek  
10:00am - 12:30pm 

Sobota                     
10:00am - 1:00pm 

2 Niedziela Miesiąca 
10:00am - 1:00pm 

W tym tygodniu 

rabat 50%  na 

ubrania dziecięce! 

Polska szkoła Św. Małgorzaty Marii rozpoczęłą 

zapisy na nowy rok szkolny 2022/23 

Więcej informacji: www.nasza-szkola.com 

Dyrektor Tadeusz Młynek: 224-436-0321                              

Za-ca Dyrektora Agnieszka Kostrzewa: 224-600-0406 

Sekretariat: 224-436-0320 

St. Vincent DePaul 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Pierwsza                    

Komunia Święta 

Gratulujemy uczniom 

Polskiej Szkoły Św. 

Małgorzaty Marii przyjęcia 

Pana Jezusa do swoich serc. 

Tym samym składamy 

serdeczne podziękowania 

Pani Katechetce Irenie 

Kandefer za przygotowanie 

dzieci do Sakramentu oraz 

wszystkim, którzy pomogli 

w przygotowaniu tego 

wzniosłego wydarzenia.  

                        Graduacja Klasy Maturalnej  

W ubiegły weekend odbyła się graduacja klasy maturalnej              

z Polskiej Szkoły  im. Św. Małgorzaty Marii.                     

Dziękujemy bardzo Pani Elżbiecie Makal za prowadzenie 

klasy przez okres 3 lat oraz przygotowanie uczniów do 

egzaminu dojrzałości.   

 

Z okazji Dnia Matki w Polsce 

 składamy wszystkim MAMOM 

najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości, 

samych słonecznych dni                                         

oraz wielu Łask Bożych.  

Korzystając z okazji pragniemy podziękować uczniom Polskiej Szkoły                    

im. Św. Małgorzaty Marii oraz Paniom: Ewie Młynek i Basi Kalinowskiej za 

przygotowanie wspaniałego programu upaniętniający ten ważny dzień w naszej 

parafii, który był obchodzony w Stanach Zjednoczonych 10 maja.  








