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 Niedziela Trójcy  Świętej        

 



Od o. Witolda  
 

   
      

    

 

             Trójco Przenajświętsza... 

 

 Znane w całym świecie i zatwierdzone przez 

Kościół w 1930 roku objawienia fatimskie rozpoczęły 

się adoracją Trójcy Świętej, której Anioł nauczył 

pastuszków: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu               

i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci 

oddaję, ofiaruje Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

obecnego na ołtarzach całego świata, jako 

wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa                        

i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez 

nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o 

łaskę nawrócenia biednych grzeszników”. 

 

 Anioł w Fatimie widzi Trójcę Przenajświętszą w Eucharystii. Kieruje się ku Trójcy Przenajświętszej, 

kiedy kieruje się ku Eucharystii. Anioł wie, że tylko Syn Boży ma ciało, krew i dusze ludzką. Wie, że ani 

Ojciec, ani Duch Święty nie stali się ludźmi, ale wie, że Jezus jest nieoddzielny od Ojca i Ducha Świętego. 

Naucza człowieka, jak wielbić Trójcę Przenajświętszą adorując Eucharystię. 

 

 Dzięki modlitwom Anioła objawienia fatimskie wskazują nam Boga, który jest Ojcem, Synem              

i Duchem Świętym. Boga, który jest wspólnotą miłości. Miłość to klucz do zrozumienia orędzia przekazanego 

w Fatimie: miłość, która przebacza i która wzywa do nawrócenia, miłość uczyniona z miłosierdzia. Podczas 

wizji w Tuy siostra Łucja zrozumiała, że została jej przekazana „tajemnica Trójcy Przenajświętszej                         

i [otrzymała] natchnienie na temat tej tajemnicy, której [jej] jednak nie wolno wyjawić”. Trójca Święta to 

najważniejsze z fatimskich słów. Orędzie fatimskie pokazuje tajemnicę Boga kochającego człowieka               

i tajemnicę człowieka uwikłanego w dramat samotności. 

 

 Pozostajemy świadomi, że nasze mówienie o Trójcy Przenajświętszej jest w gruncie rzeczy 

dramatycznym „jąkaniem się”, jak stwierdził św. Grzegorz Wielki. Ale bez niego w świecie brakowałoby 

czegoś ważnego. Trójcę Świętą wielbimy, gdy z wiarą czynimy znak krzyża, rozpoczynając czy kończąc 

modlitwę. Uwielbiamy Ją, gdy wychodząc z Eucharystii, stajemy 

się świadkami miłości Boga, która w nas jest; kiedy łączymy, a 

nie dzielimy; kiedy przebaczamy, zasiewamy miłość, a nie 

ziejemy nienawiścią czy stajemy się pokazowo pobożni. 

 

 

 

Pokój i Dobro, 

 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW.  

MATEUSZA               Mt 28, 16-20 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam 

gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 

pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł 

do nich i przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata». 

   Od o. Witolda 



    Czytanie z księgi powtórzonego prawa                 
        Pwt 4, 32-34. 39-40 

Mojżesz tak powiedział do ludu: 

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając 

od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od 

jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie 

wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy 

słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał 

żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród 

spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i 

wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami 

przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg 

twój, w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w 

swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi 

nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś 

polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym 

synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na 

zawsze daje ci Pan, Bóg twój». 

Czytanie z listu świętego pawła 
apostoła do rzymian           

                          Rz 8, 14-17 

Bracia: 

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu 

pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za 

synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» 

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że 

jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i 

dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; 

skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć 

udział w chwale.                               

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek 31 maja, jest Memorial Day, dlatego 
nie będzie wieczornej Mszy Św. w języku polskim. 
Jedyna msza św w tym dniu w naszej parafii będzie o 
9 rano po angielsku. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

• Od ponad tygodnia obowiązują nowe przepisy: 
kościoły mogą być zapełnione w 75%.. Ci, którzy są 
zaszczepieni, nie są zobowiązani do noszenia masek. 
Przypominamy jednak o dezynfekcji rąk przy wejściu 
do świątyni. Prosimy także o zachowanie jakiegoś 
dystansu, na ile to możliwe przy takiej liczbie. 

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

•  W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 
wieczorem. O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W sobotę, 5 czerwca, w pierwszą sobotę miesiąca 
zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej 
Mszy Św. o 6:30.  

• W przyszłą niedzielę, 6 czerwca, będziemy 
obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pana Jezusa (Boże Ciało). Zaraz po polskiej mszy 
św. o 1 PM (jeśli będzie odpowiednia pogoda) będzie 
procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Jeśli nie 
będzie pogody, po Mszy Św. będzie nabożeństwo. 

• Bracia i siostry, w piątek 11 czerwca będzie święto 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jako parafia 
chcemy się w szczególny sposób przygotować do 
tego święta. Planujemy Triduum przed tym świętem 
podczas porannych mszy oraz specjalne nabożeństwo 
w dzień święta. Jednocześnie będzie to zachęta dla 
rodzin do dokonania aktu intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach. Zachęcamy 
do przyniesiena w przyszłą niedzielę do kościoła 
obrazów Boskiego Serca do błogosławieństwa, 
szczególnie jeśli nie macie takiego obrazu, to dobrze 
by było zakupić. W przyszłą niedzielę też będziemy 
udostępniać materiał do intronizacji (modlitwy i akt 
intronizacji). 

Intencja Papieża  

Franciszka na czerwiec                                                    

Intencja ewangelizacyjna:                    
Piękno małżeństwa 

 

Módlmy się w intencji ludzi 
młodych, którzy przygotowują się do 
małżeństwa przy wsparciu wspólnoty 
chrześcijańskiej — aby wzrastali w 
miłości, z wielkodusznością, 
wiernością i cierpliwością.                                  



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 $   54,413  

Kwota zebrana $    33,269 

Brakująca kwota $    81,275  

 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 $                12,351.65  

 Donacje  $        661.00                                                            

   $                13,012.65                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $      7,425.00             

 Donacje $            25.00                                                      
   $                   7,450.00   

 Razem                  $                20,462.65  

Zmiana godzin Mszy Św. w sezonie letnim 

Od niedzieli, 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


Litania do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie 
eleison. 
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 
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, 
zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w łonie Matki – Dziewicy przez Ducha Świętego 
utworzone, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad 
nami 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad 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.: Jezu cichy i pokornego Serca. 
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

P.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na 
Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, 
jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, 
którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w 
imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i 
króluje na wieki wieków. 
W.: Amen. 
Antyfona 
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! 
Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od 
wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże 
łaskawy i najlitościwszy! 
O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna 
ucieczko nasza! 
W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas 
przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować. 

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu według św. Małgorzaty Marii 
Ja... oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie, moje uczynki, troski i 
cierpienia, nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa, 
jeno aby czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę 
całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, 
wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego co by Mu się mogło 
nie podobać. 
Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot 
mojej miłości, za Opiekuna mojego życia, za rękojmię mojego 
zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności i niestałość, za 
naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za 
pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce 
pełne dobroci, moim przebaczeniem wobec Boga Ojca i odwróć 
ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne 
miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego się 
obawiam po mojej słabości i złości, natomiast - spodziewam się 
wszystkiego po Twej dobroci. 
Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie 
podobać albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko 
wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani 
się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą 
dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę by 
całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać 
jak Twój wierny sługa. Amen. 
  
Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu 
O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, 
korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i 
do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się 
dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej 
zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu 
odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. 
Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij 
wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, 
nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i 
synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu 
rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. 
Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda 
oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby 
rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. 
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim 
narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca 
do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez 
które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen 
  
Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 
odmawiana przez ojca Pio 
1. O mój Jezu, któryś powiedział. „Proście a otrzymacie, szukajcie 
a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, szukam, proszę 
o łaskę... 
Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu... 
2   O mój Jezu, któryś powiedział; ,,O cokolwiek będziecie prosili 
Ojca, da wam w imię moje", oto ja w imię Twoje proszę Twego 
Ojca o Łaskę 
Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała 0jcu... 
3. O mój Jezu. któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomylność Twoich 
słów proszę Cię o łaskę... 
Ojcze nasz.... Zdrowaś Mario.... Chwała Ojcu... 
Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. 
Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nieulitować się nad 
nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym 
grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez 
niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. 
Święty Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem 
Jezusa, módl się za nami. 
wyczekuję ufnie od Ciebie. Amen. 
  








