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 Zesłanie Ducha Świętego        

 



Od o. Witolda  
 

   
      

     Niedziela Zesłania Ducha Świętego –    
dzień pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił 
na Apostołów umacniając ich swoimi darami. Jest 
siedem darów Ducha Świętego, które z Bożej woli 

otrzymujemy, te dary to: dar mądrości, rozumu, umiejętności, 
rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej. Co one oznaczają, jakie 
jest ich przesłanie?  
 Dar mądrości: jest to dar, dzięki któremu potrafimy 
przeżywać swoje ziemskie życie w świetle ostatecznego celu – 
życia wiecznego. Dar ten pomaga nam, wierzącym przeżywać 
życie z poczuciem sensu (wtedy życie ma wartość, ma sens, kiedy 
jest ukierunkowane ku Bogu, nawet jeżeli z tym życiem związane 
są jakieś próby, przeciwności, cierpienia, krzyże). Dar ten to nie 
jest mądrość typu posiadanie jakiejś wielkiej wiedzy; to jest mądrość życiowa, która patrzy dalej, niż na to, co niesie teraźniejszość. 
Dar mądrości uzdalnia nas do patrzenia na stworzenia, na świat w podobny sposób jak to robi Bóg.  
 Dar rozumu: ten dar Ducha Św. otwiera nasze serce na radość poznania Boga, kształtuje naszą wiarę, pomaga zrozumieć 
prawdy wiary. Dar rozumu ułatwia zrozumienie Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Pozwala dostrzec sens Bożych przykazań i 
wymagań społeczno – moralnych.  
 Dar umiejętności: pozwala rozeznać wartości: co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych. Wspomaga naszą 
wiedzę i zdolności tak, abyśmy umieli wykorzystać je dla dobra własnego i innych. Uzdalnia do tego, że patrząc na świat stworzony 
przez Boga, potrafimy go w nim odnaleźć i wielbić za wszelkie stworzenie. Dodatkowo dar umiejętności chroni nas przed 
przecenianiem dóbr ziemskich, wiedzy ziemskiej. Prowadzi także do żalu i pokuty, gdyż daje poznać, czym jest odejście od Boga i 
zwrócenie się ku temu, co stworzone.  
Dar rady: uzdalnia nas do dokonania właściwego wyboru, przed jakim stajemy każdego dnia w naszym życiu. Pozwala dostrzec, co 
należy czynić w najbardziej skomplikowanych sytuacjach. Działa, zwykle, gdy na drodze życia spotyka nas coś nieoczekiwanego, 
niezwykłego, co wymaga specjalnego światła wiary.  
 Dar męstwa: dodaje siły, gdy wiemy co zrobić, lecz decyzja wymaga od nas wiele wysiłku, na który nas nie stać. Uzdalnia 
do przeciwstawienia się pokusom czynienia zła, pozwala odważnie kroczyć drogą Ewangelii, za Jezusem. Skłania człowieka do 
podejmowania, mimo przeszkód i trudności wielkich rzeczy dla Pana Boga. Choćby to, że się nie zniechęcamy w czynieniu dobra, 
nie dochodzimy do wniosku, że nie warto robić dobrze, nie warto się starać, że to i tak nic nie da; nie tracimy ducha. Sprawia, że 
pokonujemy przeciwności pewnie, z siłą. Udziela nam wytrwałości, dopomaga w znoszeniu cierpień.  
 Dary pobożności i bojaźni Bożej: dary te uzdalniają nas do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga. Im bardziej 
wzrastamy w życiu duchowym, im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej widzimy swój grzech, swoją niedoskonałość, swoją słabość, i 
tym bardziej za to żałujemy. Z darów tych wyrasta także chęć wynagradzania Bogu za tych, którzy nie oddają Bogu należnej Jemu 
czci, którzy nie są Bogu posłuszni, którzy czynią zło, którzy Boga nie kochają.  
 Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny uczniów Jezusa Chrystusa. 
Dary te ubogacają i usprawniają nas, nasze podstawowe władze: rozum, wolę i uczucia. Wlewają w serce światło, moc i pokój. Są 
one potrzebne każdemu, bo bez nich nie odczytamy i nie zrealizujemy swego powołania życiowego zgodnie z zamysłem Bożym. 
Dlatego potrzebna jest nieustanna modlitwa o te dary.  
 
Mówiąc od darach Ducha Świętego trzeba byśmy pamiętali, co Jezus powiedział w Ewangelii wg św. Mateusza: „Dlatego 
powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie 
odpuszczone”. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są następujące:  
1. grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego (np. popełniam grzech ciężki mówiąc, że i tak pójdę do spowiedzi),  
2. wątpić o łasce Bożej (np. nie wierzyć, że ktoś się nawróci),  
3. sprzeciwiać się jakiejś prawdzie chrześcijańskiej (np. że Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym),  
4. bliźniemu łaski Bożej zazdrościć (np. nie wierzyć, że się ktoś szczerze nawrócił),  
5. mieć zatwardziałość wobec natchnień Ducha Świętego (np. do czynienia dobra),  
6. odkładać pokutę aż do śmierci („jeszcze zdążę”).  
 
Modlitwa do Ducha Świętego:  
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. 
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.  
W: I odnowisz oblicze ziemi.  
K: Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca Twoich wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam 
w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.  
 
Pokój i Dobro, 
 
O. Daniel Zdebik OFMConv. 
 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  JANA

                                   J. 20, 19-23 

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta 
Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: 

«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech 
przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody 
żywej popłyną z jego wnętrza». 

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać 
wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, 
ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 

   Od o. Daniela 



    Czytanie z dziejów apostolskich        
                                       Dzi 2,  1 - 11 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się 
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się 
słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego 
wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki ognia, które się 
rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić 
Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze 
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał 
ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, 
jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni 
zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy 
przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z 
nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i 
Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei 
oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu 
i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z 
Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – 
słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie 
dzieła Boże".  

Czytanie z pierwszego listu świętego 
pawła apostoła do galatów          
                    Ga 5, 16-25  

Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania 

ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do 

czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 

nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się 

prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś 

rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, 

nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, 

spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, 

rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do 

nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy 

się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie 

odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy 

należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego 

namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do 

Ducha się też stosujmy.                                    

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek 24 maja, zapraszamy na Mszę św. o 
godz 7:00 PM i nabożeństwo majowe. 

 
• 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. 

 
• Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy odnośnie 

ograniczeń związanych z Covid-19. Diecezja 
zdecydowała, że kościoły mogą być zapełnione w 
75%. Od poniedziałku już liczba ta jest dostępna w 
naszym kościele. Ciągle jednak jest konieczna 
rejestracja do uczestnictwa w Mszy św. Zmieniły się 
także przepisy odnośnie noszenia masek. Ci, którzy 
są zaszczepieni nie są zobowiązani do noszenia 
masek w kościele. Przypominamy jednak o 
dezynfekcji rąk przy wejściu do świątyni. Prosimy 
także o zachowanie jakiegoś dystansu, na ile to 
możliwe przy takiej liczbie. 

 
• W przyszły poniedziałek, czyli 31 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.  

      Słowa Św. Jana Pawła II   

  Do Niej, do Matki Kościoła, zwracam się razem z 

wami słowami św. Ildefonsa z Toledo: 

 

"Proszę Cię, proszę, o święta Dziewico, 

bym otrzymał Jezusa od tegoż Ducha Świętego, 

za którego sprawą Ty sama Go zrodziłaś. 

Niech moja dusza przyjmie Jezusa 

za sprawą Ducha Świętego, 

przez którego poczęło Go Twoje ciało. 

Obym pokochał Jezusa w tym samym Duchu, 

w którym Ty wielbisz Go jako Pana 

i kontemplujesz jako Syna". 

                                                

Wszystkim z serca błogosławię. 

 

Jan Paweł II, Papież 

 

                                                     Watykan, 30 listopada 1997 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             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 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu  

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

Diocesan Appeal 2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania $ 114,544  
 
Zobowiązania $   50,013  

Kwota zebrana $  28,869 

Brakująca kwota $   85,675 

 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   15-16 maja, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $               10,183.63  

 Donacje  $    1,095.00                                                            

   $                11,278.63                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $     6,754.00             

 Donacje $          80.00                                                      
   $                 6,834.00   

 Razem  $                 18,112.63  

Zmiana godzin Mszy Św.  w sezonie letnim 

Od 30 maja, nie będzie Mszy Św. w niedziele o godz 4:30 po 

południu aż do długiego weekendu - Labor Day.  

Począwszy od piątku, 4 czerwca, Msze Św. o godz 
9:15 odprawiane będą o godz 8:30 rano.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Sekwencja do Ducha Świętego 

1. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty 
światła Twego strumień. 

Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, 
Przyjdź, światłości sumień 

2. O, najmilszy z Gości, słodka serc radości, 
Słodkie orzeźwienie. 

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, 
W płaczu utulenie. 

3. Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza 
Poddaj Twej potędze. 

Bez Twojego tchnienia ćóż jest wśród stworzenia? 
Jeno cierń i nędze. 

4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę 
Ulecz serca ranę! 

Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, 
Prowadź zabłąkane. 

5. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, 
Siedmiorakie dary! 

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, 
Daj szczęście bez miary. 

 

W piątek, 14 maja odbyło się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego w polskiej szkole Św. Małgorzaty Marii oraz 

graduacja  klas 8-mych. 

Wszystkim uczniom składamy gratulacje oraz życzymy 

wspaniałych i radosnych wakacji.  

Do zobaczenia we wrześniu!   








