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 6  Niedziela Wielkanocna     

 

 

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.  



Od o. Witolda  
 

   
 

   Nakaz albo wspaniała okazja 

 Święty Jan Apostoł wzywa: „Miłujmy się 
wzajemnie”. To może brzmieć trochę jak hasło „Dzieci 
Kwiatów” z lat 60-tych czy 70-tych, ale to tylko dlatego, że 
nasza percepcja tego wezwania nie zdąża do głębi. Miłujmy 
się wzajemnie nie jest tylko wezwaniem to uśmiechania się 
do siebie, miłego obycia czy grzeczności w stosunku do 
sąsiadów. To, co św. Jan Apostoł nam proponuje, nie jest 
jego pomysłem. To przesłanie jego Mistrza, Jezusa 
Chrystusa, to podstawa Ewangelii, to po prostu 
Chrześcijaństwo samo w sobie. 

 Jezus nas wzywa, abyśmy miłowali się wzajemnie 
dlatego, że Bóg nas stworzył jako istoty, które mogą 
odnaleźć sens swojego istnienia jedynie w miłości. Miłość 
jest tym, co nas czyni ludźmi. Różni pseudo naukowcy chcą 
nam wmówić dziś, że to, co nas czyni „ludzkimi”, co jest 
istotą człowieczeństwa, i co nas odróżnia od reszty istnień, 
to tylko wielkość naszego mózgu w stosunki to reszty ciała, 
zdolność używania narzędzi czy komunikacji. To jednak nie 
jest tym, co jest naszym człowieczeństwem. Istotą tego kim 
jesteśmy jest Boży obraz, który każdy z nas w sobie nosi. To 
nieśmiertelność naszej duszy, przeznaczenie naszych ciał, 
aby także żyły wiecznie na chwałę Boga, a to wszystko jest 
warunkowane jedną zdolnością, którą każdy z nas musi 
wydoskonalić, zdolnością do kochania. To jest boska 
charakterystyka, bo jak sam św. Jan pisze: „miłość jest z 
Boga”, „bo Bóg jest miłością.”  

 Pismo Święte nas uczy, że jedyną możliwością szczęścia jest Bóg. Bez Boga nie ma szczęścia. Św. Jan pisze, że 
jeśli nie miłujemy, nie znamy Boga. Nie znać Boga w rozumieniu biblijnym to nie tylko wiedza na Jego temat, lub 
świadomość Jego istnienia. Nie znać Boga oznacza nie mieć żadnego udziału w tym, co jest Jego. Ponieważ wszystko 
jest Jego, to by w takim razie oznaczało nie posiadanie udziału w niczym – ani w życiu, ani w wieczności.  

 Dlatego Jezus uczy nas, abyśmy wytrwali w Jego miłości. Jego miłość to miłość Boga. Jezus to podkreślał aż do 
znudzenia, że On i Bóg Ojciec to jedno. Czyli Jego miłość to miłość Boga. Do wytrwania w miłości Jezusa, czyli Boga, 
musimy zachowywać Jego przykazania. Nie ma innej drogi. Jezus mówi wyraźnie: „Jeśli będziecie zachowywać moje 
przykazania, będzie trwać w miłości mojej.” Jeśli jesteśmy na to gotowi, to musimy zaakceptować co w takim razie 
Jezus ma na myśli. Jakie są Jego przykazania?  

 Jezus mówi: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” Czyli 
teraz widzimy, że wezwanie św. Jana abyśmy się miłowali wzajemnie nie jest „wyssane z palca”, ale to po prostu 
nauczanie i żądanie Jezusa. Może się nam wydawać, że takie żądanie jest trudne i że to jest w pewien sposób brzemię, 
które musimy nieść, jeśli chcemy być w niebie. Ale z drugiej strony miłość bliźniego jest niesamowitą okazją, którą 
nam daje Bóg, abyśmy się po prostu miłości uczyli. My tej miłości 
potrzebujemy. Jak mamy kochać Boga, który jest niewidzialny, jeśli 
mamy trudności z miłością bliźniego, którego widzimy? Bliźni, 
sąsiedzi, członkowie rodziny, współpracownicy, wszyscy ci, których 
widzimy codziennie, są dla nas po prostu okazją do kochania. Gdyby 
ich nie było, gdybyśmy nie mieli tej okazji, nigdy byśmy się miłości 
nie nauczyli. Bez miłości jednak nie bylibyśmy ludźmi. 

Pokoj i Dobro,  

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

     SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  JANA

                                      J. 15, 9 - 17 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać 

moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 

jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w 

Jego miłości. 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i 

aby radość wasza była pełna. 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co 

wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo 

sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was 

przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 

usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, 
i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o 
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 

   Od o. Witolda 

To przykazanie dziś Ja daję Wam                          

abyście się wzajemnie miłowali,                                 

tak jak Ja was umiłowałem. 



    Czytanie z dziejów apostolskich        
        Dz 10, 25-26, 34-35, 44-48 

  

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, 

padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: 

«Wstań, ja też jestem człowiekiem». 

Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie 

ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 

ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na 

wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni 

pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar 

Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli 

bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 

Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, 

którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał 

ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. 

Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. 

 
Czytanie z pierwszego listu świętego  
jana  apostoła                   

                                                              1 J 4, 7 - 10 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z 

Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.                

Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale 

że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy. 

         Og ł os z e nia  

• Bóg zapłać wszytkim, którzy się w jakikolwiek sposób 

włączyli w organizację Pierwszej Komunii Św.  

• W poniedziałek 10 maja, zapraszamy na Mszę św. o godz 

7:00 PM i nabożeństwo majowe. 

• Przypominamy o rejestracji koniecznej do uczestnictwa w 

weekendowych Mszach Św. 

• 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. 

Intencja PapieŻa  

Franciszka na kwiecień                                                        

Intencja Powszechna                                 
Świat Finansów  

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse 
współpracowali z rządami w celu 
uregulowania sfery finansowej i chronienia 

obywateli przed jej zagrożeniami. 

      Słowa Św. Jana Pawła II     

 

Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Fatimie                      
w 1982 r. przypomniał: „Wezwanie Maryi nie jest 

jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na 
pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego 
nieustannie powracać. Trzeba go podejmować wciąż na nowo”. Słowa 
te stały się pewnego rodzaju programem na dalsze lata Jego 
pontyfikatu. Papież przypomina to wezwanie pielgrzymując do Fatimy 
w 10. rocznicę zamachu oraz dokonując kolejnego aktu zawierzenia 
świata Matce Bożej. Ojciec Święty wypowiedział wówczas takie 
słowa: „Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie to wezwanie! Dziś jesteśmy 
tu, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się 
Matką: Matko misyjnego Kościoła idącego drogami ziemi ku 
trzeciemu milenium chrześcijaństwa, Matko ludzi, dziękujemy Ci za 
nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof                          
i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie 
nowoczesnych zdobyczy społecznych”. Nie sposób było wówczas nie 
dostrzec zupełnie innego tonu słów Papieża, słów wdzięczności                   
i nadziei, uświadamiających światu, iż wydarzenia po poświęceniu w 
1984 r. nie były przypadkowe. 



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 

Diocesan Appeal 2020                  

Usłysz Jego Głos 

Kwota do uzbierania $ 112,061 
 
Zobowiązania $ 106,569  

Kwota zebrana $ 104,541  

Brakująca kwota $    7,520 

 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   2 maja, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $               14,368.00  

 Donacje  $         150.00                                                            

   $                14,518.00                      
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $     5,641.00             

 Donacje $         135.00                                                      
   $                  5,776.00                       

Razem  $               20,294.00  

Zapraszamy dzieci od klasy 0 do klasy 8 do udziału w konkursie 
organizowanym przez Diecezję Rockford z okazji przedstawienia nowej 

kolekty diecezjalnej 2021.                                 
Obrazek do kolorowania można znaleźć na 

stronie internetowej naszej parafii.                                              

Data zgłoszenia: 15 maja, 2021                               

Adres:                                                                                                     
Appeal Color Contest                                                                                                            

Office of Charitable Giving                                                                                                  
P.O. Box 7044                                                                                                                                                                

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 MODLITWY  DO  MARYJI  

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,                    
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,                             

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawia,                          
Panno chwalebna i błogosławiona.                                                                            
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,                                                         

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.                                                               
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,                       

swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. 
 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,                            
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,                                                    

Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.                                                                                 
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, 

do Ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję.                            
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie             

i wysłuchaj. Amen. 

Z okazji święta Dnia Matki serdeczne życzenia                              

i podziękowania za poświęcenie i trud składają                      

Rycerze Kolumba.  

Specjalne podziękowania dla Jacquie z                                   

Bella Vita Spa &  Salon Algonquin                                                      

za pomoc i wsparcie podczas                                                      

ostatniego wydarzania, jakie było                                            

organizowane dla wszystkich kobiet.   

              

    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. 








