
Zakon Ojców  Franciszkanów Konwentualnych 
P

ar
af

ia
  

Ś
w

.  
M

ał
go

rz
at

y 
 M

ar
ii

 

2 9  m a j a ,  2 0 2 2  

11
1 

S
. H

u
b

b
ar

d
 S

t.
  A

lg
o

n
q

u
in

,  
lL

 6
01

02
 

Niedziela  wniebowstąpienia pańskiego     

 

 

                                     

  

  Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,                    

którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie   

                                                               Jn 17, 20 



 

 
   

Świadkowie wiary 
 
 

 
 Święty Łukasz, rozpoczynając Dzieje Apostolskie, 
pisze: „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 im o królestwie Bożym.” 
  
 Zwróćmy uwagę na kilka szczegółów. Łukasz nie 
spotkał Chrystusa ani w czasie Jego ziemskiego życia, ani po 
zmartwychwstaniu. Całą wiarę zbudował na świadkach. Zależało mu na tym, by ich wiarygodne opowieści zostały 
utrwalone na piśmie dla innych. 
  
 Łukasz zebrał opinie świadków w dwu tomach. Jeden nosi tytuł Ewangelia wg św. Łukasza, a drugi Dzieje 
Apostolskie. Dowartościowanie wiarygodnych świadków stanowi o wartości jego dzieł. Podobnie do redakcji Ewangelii 
podszedł św. Marek, który nie był apostołem, ale znał Jezusa tak sprzed męki, jak i po zmartwychwstaniu. Mateusz i Jan 
należeli do Dwunastu i byli świadkami życia, działalności i nauczania Jezusa. Przeżyli też kilka, a może kilkanaście 
spotkań z Nim po Jego zmartwychwstaniu. Mamy więc do czynienia ze świadkami, na których Kościół buduje swoją 
wiarę. 
  
 Drugi szczegół. Łukasz wymienia adresata swych obu tomów. Jest nim Teofil. Nikt jednak nie wie, czy był to 
konkretny Teofil, dla którego Łukasz pisał, czy też pod tym imieniem kryje się każdy odbiorca jego pism. Słowo 
„Teofil” znaczy „miłujący Boga”. Łukasz pisał dla miłujących Boga i chciał, by każdy, kto kocha Stwórcę, zapoznał się 
z Jego dziełami. 
  
 My należymy do miłujących Boga i zależy nam na poznaniu Chrystusa, Jego świadków oraz początków 
działalności Kościoła po wniebowstąpieniu. Ten, kto kocha Boga, winien mieć w zasięgu ręki Ewangelię św. Łukasza i 
jego Dzieje Apostolskie. 
  
 On sam pisze o sobie niewiele. Znał św. Pawła po jego nawróceniu, nawet brał razem z nim udział w pewnych 
misjach, ale jego zainteresowania koncentrowały się przede wszystkim na dotarciu do świadków życia Chrystusa i 
świadków, którzy po zakończeniu Jego misji na ziemi podjęli dzieło budowy Kościoła. On o tych świadkach pisze. Taka 
jest treść Dziejów Apostolskich. 
  
 Wspominamy wniebowstąpienie Jezusa i wspominamy świadków tego 
wydarzenia. Dziękujmy Łukaszowi za jego pracę i za to, co nam zostawił. 
Warto też jeszcze raz uświadomić sobie, że po wniebowstąpieniu życie 
Kościoła jest budowane na fundamencie świadków. Każda epoka dostarcza 
nowych świadków wiary i miłości, to oni tworzą kolejne warstwy budowli, 
jaką jest Kościół. Kamieniem węgielnym jest zmartwychwstały Chrystus, 
pierwszą warstwę fundamentów stanowią Jego apostołowie oraz świadkowie 
Jego śmierci i zmartwychwstania. Ale do dalszej budowy potrzebny jest 
również materiał świadectwa wiary i miłości. Inny materiał do budowy 
Kościoła się nie nadaje. Chcemy do tej budowli należeć, dlatego potrzebne jest 
nasze czytelne świadectwo wiary w Chrystusa i Chrystusowi. 
 
Pokój i Dobro, 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  ŁUKASZA                               
                                   24, 46-53          
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście 
świadkami tego. 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w 
moc z wysoka». 
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, 
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z 
nimi i został uniesiony do nieba. 
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do 
Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i 
błogosławiąc Boga. 



    Czytanie  z dziejów apostolskich            1, 1-11 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus 
czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał 
polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha 
Świętego, 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 przykazał im nie odchodzić z 
Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – 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 
czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch 
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jeruzalem 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 jeszcze 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 do hebrajczyków                                                          
             9, 24-28; 10, 19-23 

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, 
będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, 
aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po 
to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który 
co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. 
A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby 
zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak 
postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus 
raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi 
raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia 
tych, którzy Go oczekują.  Mamy więc, bracia, pewność, iż 
wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam 
zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez 
ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad 
domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, 
oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci 
na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, 
którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał 
obietnicę. 

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek 30 maja, przypada Memorial Day, dlatego 
nie będzie wieczornej Mszy św. w języku polskim. Jedyna 
Msza św. w tym dniu w naszej parafii będzie o godz. 9 
AM. w języku angielskim.  

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

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu: w 
tygodniu w środę po porannej Mszy św. przez cały dzień do 
godz. 8 PM. Na zakończenie adoracji od godz. 7-8 PM 
będzie nabożeństwo za powołania.  

• W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca – 
zapraszamy na adorację,  która rozpocznie się po porannej 
Mszy św. i potrwa do godz. 6 PM. Okazja do spowiedzi 
będzie od godz. 6:30 PM. do 7:30 PM. Msza św. w języku 
polskim będzie o godz. 7:30 PM. W sobotę zapraszamy na 
nabożeństwo Pierwszej Soboty po Mszy św. o godz. 6:30 
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.  

Intencja Papieża Franciszka                           
na  czerwiec          

Intencja:                                                                       
Módlmy się za Rodziny  

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym 
świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały 
bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym 
życiu.  

  Słowa Św. Jana Pawła II             

 „Pragnę przeto, ażeby niniejsze 

rozważania przybliżyły wszystkim tę tajemnicę, 

stając się równocześnie żarliwym powołaniem 

Kościoła o miłosierdzie, którego tak bardzo 

potrzebuje człowiek i świat współczesny. Potrzebuje, choć 

często o tym nie wie.”                                    

                                    Kraków 2002r. 

Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.                                         

Jesteśmy wezwani, abyśmy wynagradzali – poprzez modlitwę i Komunię św., np. w pierwsze piątki 
miesiąca – Sercu Pana Jezusa zranionemu grzechami, niewdzięcznością i oziębłością religijną ludzi. 
Zadbajmy, aby w każdym domu był obecny obraz Serca Pana Jezusa. Główna zasługa w 
rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, 
wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690).  27 grudnia 1673 roku Pan Jezus pokazując jej 
swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może 
dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim 
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami. Następnie Jezus wziął serce 
Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał 
Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię 
– umiłowanej uczennicy mojego Serca. 



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 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  17/18  maja, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              14,754.73   
 Donacje  $                   114.00                                                               

                                 $             14,868.73                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $             8,186.00                                    

 Donacje $                   7.000                                                      

   $             8,256.00     

 Razem                  $            23,124.73   

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (3,875,27)  

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 

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 

Kupując tutaj  -

pomagasz innym! 

Gaduacja klas 8-mych oraz zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkołe 

Św. Małgorzaty Marii. Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, 

Pracownikom oraz opiekunom duchownym Ojcom Franciszkanom życzymy 

wspaniałych i bezpiecznych wakacji!  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 




