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4 Niedziela  Wielkanocna     

 

 

                                     

  Jezus żyje! Alleluja! Dzień Matki 



   

   Moja Pierwsza Komunia Święta  

 

Znane osoby dzielą się swoimi 

przeżyciami związanymi z dniem, kiedy 

przyjęły Komunię Św. po raz pierwszy 

w swoim życiu.  

Pierwsza osoba:  

- Z powodu mojej Komunii Świętej zjechała się do nas cała 

rodzina. W tym dniu czułam się więc bardzo ważna i dorosła. Pamiętam, że bardzo przeżywałam pierwszą spowiedź. 

Przez tydzień uczyłam się na pamięć co mam powiedzieć, żeby w konfesjonale nie korzystać z kartki. A w końcu 

zapomniałam o jednym grzechu. Mocno to przeżyłam i miałam dylemat czy powiedzieć o tym przy następnej 

spowiedzi. Strój komunijny był też dla mnie ważny, zawsze marzyłam o białej sukience i sypaniu kwiatków w kościele. 

Sukienkę do I Komunii miałam skromną tak jak pozostałe dziewczynki, na głowie wianek. Wtedy nie nosiło się jeszcze 

alb, strój wybierali sami rodzice. Proboszcz prosił, żeby ubiór nie był zbyt okazały. Bardzo przeżywałam, żeby w czasie 

Mszy św. nie popełnić jakiegoś błędu, kiedy czwórkami szłyśmy do ołtarza. Potem były prezenty. Królowała moda na 

„składaki”. Dostałam zielony rower i zegarek. 

Druga osoba:  

- W dniu I Komunii św. ubrany byłem w czarny garnitur. Nie pamiętam czy dziewczynki nosiły strojne sukienki. 

Zwracałem uwagę tylko na jedną z nich — z równoległej klasy II B. Do Komunii przygotowywał nas ksiądz, był bardzo 

wymagający. Na pierwszym miejscu było więc dobre przeżycie duchowe uroczystości. Bardzo się starałem, bo 

wiedziałem, że wtedy mogę też dostać upominki. Przecież jeżeli ktoś dobrze się zachowuje, otrzymuje prezenty i nie 

trzeba czekać do Bożego Narodzenia. Po Mszy było przyjęcie dla całej rodziny. Komunia św. była pierwszą ważną 

uroczystością w moim życiu. I jakby przekroczeniem pewnej granicy. Zacząłem wtedy zdawać sobie sprawę z istnienia 

Boga, a także jak ważna jest wiara. Do dziś rodzice zdjęcie z mojej I Komunii św. trzymają na honorowym miejscu. 

Uważają, że wtedy byłem najgrzeczniejszy, najpilniejszy i najlepiej się uczyłem.  

Trzecia osoba:  

- Największym przeżyciem dla mnie była spowiedź, w wigilię I Komunii św. Bardzo poważnie się do niej 

przygotowywałem. Bałem się przed spowiedzią, że nie będę pamiętał, co mam powiedzieć i wszystko zapisałem na 

kartce. Pamiętam, że Komunia miała bardzo uroczystą oprawę, ćwiczyliśmy, w jaki sposób mamy podchodzić do 

ołtarza. Jako jedyny chłopiec występowałem w białym stroju — specjalnie uszytym na ten dzień garniturze. Dla naszej 

rodziny 25 maja 1969 r. był podwójnym świętem. Po mojej Komunii odbył się chrzest najmłodszego członka naszej 

rodziny. Nie byłem zazdrosny o młodszego brata. Bardzo miło wspominam tę podwójną uroczystość. Dodatkowo była 

wtedy piękna pogoda. W prezencie dostałem radio tranzystorowe i zegarek. Od katechetów otrzymywaliśmy Biblię w 

szarej skórzanej oprawie. Niestety zaginęła mi ona w czasach studenckich, czego ogromnie żałuję. Do dziś w domowym 

gabinecie trzymam swoje świadectwo z I Komunii św. z pięknym obrazkiem — Papieżem propagującym wczesne 

Komunie św. - Piusem X, rozdającym dzieciom Najświętszy Sakrament.  

Za: https://www.niedziela.pl/artykul/15169/nd/Moja-Pierwsza-Komunia-Swieta  

 

Kolejna osoba:  

- Tutaj jest czas/miejsce na Twoje wspomnienia z I Komunii Świętej... 

Przypomnij sobie, co pamiętasz z tego szczególnego dnia w Twoim życiu            

i podziel się wspomnieniami z bliskimi – dziećmi, wnukami.  

W naszej parafii I Komunia Święta będzie miała miejsce w sobotę 14 maja. 

Pamiętaj w modlitwach o dzieciach, które po raz pierwszy w swoim życiu 

przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej.  

 

Pokój i Dobro,  

 

o. Daniel  

  Od o. Daniela   

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                                  10:27-30 
 

Jezus powiedział: 
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 
za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je 
dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich 
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

https://www.niedziela.pl/artykul/15169/nd/Moja-Pierwsza-Komunia-Swieta


    Czytanie  z dziejów apostolskich                                      

                   13:14, 43-52 

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, 
dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do 
synagogi i usiedli. 
A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi 
i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do 
wytrwania w łasce Boga. 
W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać 
słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich 
zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. 
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: «Należało głosić 
słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami 
uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do 
pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: „Ustanowiłem cię 
światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce 
ziemi”». 
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a 
wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo 
Pańskie szerzyło się na cały kraj. 
Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i 
znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i 
Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy 
na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni 
wesela i Ducha Świętego. 
 

Czytanie z księgi apokalipsy św. Jana  
apostoła                                                      7:9, 14-17                                     

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt 

policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i 

języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w 

białe szaty, a w ręku ich palmy.  I rzekł do mnie jeden ze 

Starców: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 

opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są 

przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i 

w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. 

Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich 

słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest 

pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą 

łzę otrze Bóg z ich oczu». 

       Ogłoszenia  

 

• Bóg zapłać członkom Polskiej Wspólnoty oraz wszystkim, 
którzy się włączyli w przygotowanie Żurku 
Wielkanocnego. Dziękujemy za wasz czas i 
zaangażowanie. Dziękujemy także wszystkim, którzy 
przyszli i skorzystali. Bóg zapłać za wsparcie. 

• W poniedziałek, 9 maja NIE BĘDZIE  wieczornej Polskiej 
Mszy św. W tym dniu po południu kapłani będą 
uczestniczyć w jubileuszu 10-cio lecia biskupa Malloy’a 
jako biskupa naszej diecezji. 

• W sobotę 14 maja o godz. 9 rano będzie uroczystość 
Pierwszej Komunii św. w języku polskim. W tym tygodniu 
będą próby oraz spowiedź dla dzieci i rodziców. Z tego 
powodu we wtorek 10 maja nie będzie regularnej spowiedzi 
o 6 PM. W sobotę, w dzień uroczystości nie będzie 
porannej Mszy św. o 8:30 oraz spowiedzi o 9:00. 

• W przyszłą niedzielę 15 maja, po Polskiej Mszy św. o 1 
PM odbędzie się graduacja klasy maturalnej naszej Polskiej 
Szkoły. 

• Drodzy bracia i siostry, tydzień temu rozpoczął się nowy 
Diocesan Appeal 2023. Przez tę specjalną doroczną 
kolektę, która będzie trwała do maja przyszłego roku 
wspieramy dzieła naszej diecezji i wypełniamy 
zobowiązanie naszej parafii wobec diecezji Rockford. W 
tym roku jesteśmy zobowiązani do uzbierania $ 113,973. 
Zachęcamy do włączenia się w tę kolektę. Jeśli nie 
otrzymaliście kopert, możecie takie wziąć z przedsionku 
kościoła.  

• 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.  

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.  

      Słowa Św. Jana Pawła II     

O swojej Matce: 
Matkę straciłem jeszcze przed Pierwszą 
Komunią św. w wieku 9 lat i dlatego mniej ją 
pamiętam i mniej jestem świadom jej wkładu 
w moje wychowanie religijne, a był on z 
pewnością bardzo duży.                              
     (Dar i Tajemnica)  
 
Emilia Wojtyła z domu Kaczorowska urodziła się 26 marca 
1884 r. w Bielsku-Białej. Pochodziła ze skromnej rodziny 
rzemieślniczej. Była piątym z trzynaściorga dzieci 
krakowskiego tapicera Feliksa Kaczorowskiego i Marii Anny 
Scholz. Członkowie jej rodziny pochodzili z Białej, obecnie 
części Bielska-Białej, skąd przenieśli się do Krakowa. Tam 
ukończyła 8-letnią szkołę zakonną prowadzoną przez Siostry 
Miłości Bożej. Po wyjściu za mąż za Karola Wojtyłę (10 lutego 
1906 r.), dorywczo zajmowała się krawiectwem. Mieli troje 
dzieci: Edmunda, Olgę, która urodziła się i zmarła w 1914 roku, 
oraz Karola Józefa. Matka papieża zmarła 13 kwietnia 1929 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 (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 

 
 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                         Niedziela 

Tadeusz Młynek 
Krystyna Skoczylas 
Alex Koszykowski 

Tadeusz  Leszewicz 
Iwona Hess            
Marcin Wojtulewicz 

Anna & Filip Furman 
Agnieszka Gorski 
Szymon Gorski 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  1/2 maja, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              18,075.73   
 Donacje  $                   620.00                                                              

                                 $              18,695.73                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $               5,875.00                                    

 Donacje $                2,725.00                                                      

   $              8,600.00     

 Razem                  $               27,295.73  

                                                         Sobota  

Tadeusz Leszewicz 

Michal Kulik 

Andrzej Talaska   

Waldemar Stec 

Służba Eucharystyczna 14/15 maja, 2022  

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz            

Klaudia Słowikowski 

  Miesiąc świadomości zdrowia psychicznego 
 

W maju oferujemy certyfikat umiejętności pierwszej pomocy 
w zakresie zdrowia psychicznego. Kurs  ten zwiększa 

świadomość w zakresie zdrowia psychicznego, jednocześnie 
budując pewność siebie i siłę w zdolności do dbania o dobre 

samopoczucie psychiczne. 
Wybierz edukację w zakresie zdrowia psychicznego                       

i pomóż zmniejszyć piętno choroby psychicznej. 

 
Zadzwoń do rejestracji: (847) 658 -7625 

Kurs pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego: 
                    Sobota, 21 maja 2022 8:30 – 4:30 McDonnell Hall   

 Cena $49  (w tym 231-stronicowa instrukcja) 

Żurek    

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.  

 Kochane Mamy!  

 życzymy Wam wielu Bożych łask i wszelkiej pomyślności.                                                                       

 Niech Maryja, Matka naszego Pana Jezusa Chrystusa,                                                                           

 wspiera Was swoją opieką i osłania płaszczem miłości.                                                                        

 Niech Bóg obdarzy życiem wiecznym wszystkie mamy,                                                                            

 które już od nas odeszły. 

 Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę! 

 Za jej pomoc i dobroć, 

 za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże. 

 Błogosław ją nieustannie, 

 obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości. 

 Pomagaj jej wykonywać obowiązki, 

 dodawaj sił w pokonywaniu trudności. 

 Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie, 

 niechaj doświadcza Twojej miłości. 

 Błogosław, Boże, mojej Matce. 

 Najświętsza Matko Chrystusowa, 

  moją kochaną Mamę miej w swojej opiece.  
  Amen. 








