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RERE FLEKSJAFLEKSJA   

„W„WYY  ZAŚZAŚ  JESTEŚCIEJESTEŚCIE  WYBRANYMWYBRANYM  PLEMIENIEMPLEMIENIEM, , KRÓLEWSKIMKRÓLEWSKIM  KAPŁAŃSTWEMKAPŁAŃSTWEM, , NARODEMNARODEM  ŚWIĘTYMŚWIĘTYM, ,   

LUDEMLUDEM  BBOGUOGU  NANA  WŁASNOŚĆWŁASNOŚĆ  PRZEZNACZONYMPRZEZNACZONYM, , ABYŚCIEABYŚCIE  GŁOSILIGŁOSILI  DZIEŁADZIEŁA  POTĘGIPOTĘGI  TTEGOEGO, ,   

KTÓRYKTÓRY  WASWAS  WEZWAŁWEZWAŁ  ZZ  CIEMNOŚCICIEMNOŚCI  DODO  SWOJEGOSWOJEGO  PRZEDZIWNEGOPRZEDZIWNEGO  ŚWIATŁAŚWIATŁA.” .”   

Te słowa Apostoła Piotra – które dziś usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu – dosyć jasno ukazują nam prawdę  

o tym, że chrześcijaństwo jest drogą z ciemności do światła. A zatem chrześcijaństwo jest taką drogą życia,  

która po prostu ubogaca człowieka i podnosi go na wyższy poziom ludzkiej egzystencji. Nikt z nas przecież za 

bardzo nie lubi ciemności. Kiedy zapada noc, człowiek próbuje ratować się światłem. Zapalamy lampy  

w naszych domach. W samochodach, aby bezpiecznie móc jechać, włączamy światła. Na wiosnę – gdy wydłuża 

się dzień – cieszymy się z tego, że dłużej będzie jasno. A więc robimy wszystko, aby jakoś przezwyciężyć  

ciemność, która – poza porą naszego snu – bywa dla nas jednak bardzo uciążliwa.  

Taka jest zatem nasza ludzka natura, że światło jest nam konieczne do życia. A Bóg, który nas stworzył, bardzo 

dobrze o tym wie. Jednakże w naszych ludzkich dziejach był taki czas, kiedy ciemność zapanowała pośród  

ludzi. I nie chodziło tu bynajmniej o brak tego fizycznego światła, które cieszy nasze oczy. To światło było  

zawsze obecne, bo każdego ranka nad wszystkimi ludźmi wschodziło słońce i rozpoczynał się dzień. Ciemność, 

która zapanowała pośród ludzi, była innego rodzaju. Była to ciemność w ludzkich sercach, bo ludzie odwrócili 

się od Boga i poszli drogą grzechu. I taki stan tej ciemności grzechu trwał bardzo długi czas. Ludzkość błądziła 

w ciemności, a przecież człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz nie mógł być szczęśliwy w tej ciemności 

grzechu.  

I dopiero Jezus, który przyszedł na ziemie jako Zbawiciel, położył kres tej ciemności, która wraz z grzechem na 

dobre zagościła w ludzkich sercach. Nie tak dawno świętowaliśmy zwycięstwo Jezusa nad ciemnościami  

grzechu i śmierci. Tak, rzeczywiście, kiedy Jezus po swojej męce wyszedł żywy z grobu, pokazał nam jasno, że 

grzech i śmierć zostały pokonane raz na zawsze. Światło poranka wielkanocnego jest pięknym symbolem tego 

zwycięstwa.  

I właśnie dlatego Święty Piotr daje nam dzisiaj jasno do zrozumienia, że życie chrześcijanina jest drogą  

z ciemności do światła. Problem jednak polega na tym, żeby właściwie rozpoznać to światło w swoim życiu.  

Bo jak się okazuje, bardzo łatwo można się pomylić w tym względzie. Przecież nawet sam szatan, który jest 

głównym sprawcą grzechowych ciemności, nazywany jest Lucyferem, czyli „niosącym światło”. I w każdej  

epoce historii stara się przekonać ludzi, że to właśnie Jego propozycje są prawdziwym światłem dla człowieka.  

Szatan co rusz potrafił wmawiać ludziom, że jego świetlane propozycje mogą dać im szczęście. A co z tego  

wychodziło, to chyba dość dobrze wiemy. Raj na ziemi bez Boga budowali niemieccy naziści i sowieccy  

bolszewicy. A skutek był opłakany! Obozy koncentracyjne i syberyjskie łagry. Cierpienie i śmierć tylu milionów 

ludzi. Oto co się dzieje, kiedy ludzie odrzucają Boże światło i budują ten świat na fundamencie grzechu!  

I właśnie dlatego trzeba nam w tym trudnym czasie odważnie i bez lęku dawać świadectwo, że tylko Jezus  

i Jego Ewangelia są jedynym światłem, które wskazuje nam właściwą drogę w życiu. Nie bójmy się więc o tym 

mówić w różnych sytuacjach. Nie bójmy się nawet, gdy może inni będą nas wyśmiewać i wmawiać, że to my 

jesteśmy ciemnogrodem, a oni są nowocześni i oświeceni. 

  

 o. Jerzy Krupa CSsR 

 



IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE    NANA  MMAJAJ  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   
ZZAA  DIAKONÓWDIAKONÓW..  

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie 

Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego 

Kościoła. 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Jana 14, 1wg Św. Jana 14, 1--1212  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie  

w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest 

mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam  

powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.  

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę  

powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 

tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, 

dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» 

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą,  

i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak  

tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali,  

znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie  

i zobaczyliście». 

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to 

nam wystarczy». 

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem  

z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi,  

widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż 

nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,  

a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie 

wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we 

Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że 

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś  

nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie  

wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja  

dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę 

do Ojca». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PIOTRAIOTRA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  1 P 2, 41 P 2, 4--99 

Najmilsi: 

Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, 

odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybra-

nym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, 

jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stano-

wić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, 

miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem  

zawiera się w Piśmie: «Oto kładę na Syjonie kamień 

węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, 

na pewno nie zostanie zawiedziony». 

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co 

nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budow-

niczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem obrazy, 

i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, 

do czego zresztą są przeznaczeni. 

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 

kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na  

własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne 

dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do  

przedziwnego swojego światła. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  DDZZ  6, 16, 1--77 

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szem-

rać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym  

rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 

Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedzia-

ło: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo 

Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 

siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą 

sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to  

zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie  

i posłudze słowa». 

Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali 

Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz 

Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa  

i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich  

apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. 

A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo  

liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu 

kapłanów przyjmowało wiarę. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX


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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 
 

Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

Rozkład Mszy Św. Polskich 
 

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. Angielskich 
 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                                            9:00 am 

                                                         11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                                             9:15 am 
 

Spowiedź Św. 
 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:              6:30pm - 7:30 pm 
 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 
 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

OO G Ł O S Z E N I AG Ł O S Z E N I A   

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

W filmie Wernera Herzoga bohater po poznaniu logiki, religii  

i filozofii stwierdza: „Poza tym, że żyję, nie ma we mnie nic ciekawego". 

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 

inaczej, jak tylko przeze Mnie" - mówi Jezus szukającym sensu. 

O. Joachim Badeni wyznał, że jego życie przed wstąpieniem do zakonu 

było puste, określił je jako „nic nie warte, śmieszne śmieci". 

KKOLEKTAOLEKTA  05.03.202005.03.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $    16,028.00 

    Wielkanoc                 $      1,220.00 

     Inne          $  14,492.00      

 Zapraszamy na łączenie się z nami w modlitwie poprzez 

udział w transmisjach na żywo Mszy Świętych niedzielnych  

z naszego kościoła: po angielsku o 9 i po polsku o 10.30 rano. 

Transmisje Mszy Świętych od poniedziałku do soboty o 8 

rano w języku angielskim, po Mszy Koronka do Bożego  

Miłosierdzia i błogosławieństwo Najświętszym Sakramen-

tem. Linki do transmisji są na stronie internetowej 

www.saintmargaretmary.org lub  na www.facebook.com/

saintmargaretmary   

 Kościół jest otwarty na modlitwę prywatną przed  

tabernakulum od poniedziałku do Soboty od 7 rano do 8  

wieczorem. W niedziele od 12 w południe do 8 wieczorem. 

 Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym ciągu  

zawieszone. Ale od tego tygodnia kapłan będzie dostępny na 

spowiedź w biurze parafialnym we wtorki, środy i czwartki 

od 6.30 do 7.30 wieczorem. Przy spowiedzi proszę zakładać 

maskę. 

 Bóg zapałać za finansowe wsparcie naszej parafii. W tych 

trudnych dla wszystkich czasach, dziękujemy za pamięć  

o parafii i wasze ofiary. Można nas wesprzeć klikając na  

stronie internetowej parafii link donate now, albo tekstując 

słowo QUICK na numer 847-383-0234 lub wysyłając pocztą 

swoją kopertę parafialną. 

https://www.givecentral.org/location/260/allevents


 



 



 


