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ZZESŁANIEESŁANIE  DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

 

WWEŹMIJCIEEŹMIJCIE    

DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

WWSŁUCHANISŁUCHANI  WW  DDUCHAUCHA  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

Bądźmy otwartymi na to, co czyni Ducha Święty w nas  

i dookoła nas, na charyzmaty, jakie rozdziela, na  

uczucia i decyzje, które z Jego natchnienia rodzą się  

w naszych sercach. To On jest dawcą łask, światłością 

sumień, radością serc, ochłodą w pracy, utuleniem  

w płaczu, On leczy rany, nagina, co harde, rozpala,  

co zimne, a to, co zbłąkane, prowadzi do przystani  

zbawienia. Duch Święty jest Duchem posłanym przez 

Chrystusa, aby dokonał w nas dzieła uświęcenia, które 

On nam wysłużył na ziemi. 

Dzisiejsza Ewangelia jest krótka, ale jakże ważna –  

opisuje Zesłanie Ducha Świętego, a równocześnie  

potwierdza wagę Sakramentu Pokuty. Co do rangi,  

Zesłanie Ducha Świętego jest trzecim najważniejszym 

wydarzeniem po Narodzinach Chrystusa  

i Zmartwychwstaniu. Wraz z Zesłaniem Ducha  

Świętego narodził się Kościół. 

Tym oto sposobem została ożywiona i wsparta duchowo pierwsza wspólnota chrześcijańska.  

W umysłach wielu uczniów i zwolenników Chrystusa po radości Zmartwychwstania pojawiło się 

zwątpienie. Wydarzenie, które miało miejsce w dniu pięćdziesiątnicy, uzdolniło ich i wezwało do  

głoszenia światu przesłania Jezusa Chrystusa, ale również do świadczenia o Jego życiu, działalności, 

przekazywania Jego przykazań i przypowieści. 

Zesłanie Ducha Świętego dało Apostołom moc rozgrzeszania, dało im władzę odpuszczania  

grzechów. Apostołowie mogli prowadzić ludzi grzesznych do Boga. My, dzisiaj, nieustannie prośmy  

i módlmy się o dary Ducha Świętego nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla tych, którzy nami 

kierują, przewodzą nam, opiekują się nami. Prośmy Boga, by Swym Duchem umacniał nas, dodawał 

sił i przenikał nasze serca, byśmy umieli świadczyć o jedynej Prawdzie. 

Dar Zesłania Ducha Świętego dokonuje się też tu i teraz, wszędzie tam, gdzie ludzie otwierają się na 

Jego działanie i gromadzą w Jego Imię. Człowiekowi pozostaje tylko jedno: pozwolić sobą kierować. 

Pamiętajmy słowa św. Pawła: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków,  

a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.  

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, 

czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.”  

Wszyscy mamy na sobie znamię Ducha Świętego, dlatego pozwólmy, by On nami kierował. 

Boże, Ty pragniesz zjednoczyć w Duchu Świętym wszystkich ludzi,  spraw,  

aby wierzący budowali ten świat w jedności i pokoju;  

daj zdrowie chorym, pociechę strapionym,  

a wszystkich obdarz zbawieniem. 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Jana  20, 19wg Św. Jana  20, 19--2323  

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 

gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 

Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:  

«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im 

ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,  

ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam!  

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: 

«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym  

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,  

a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 

Piotr Blachowski 



IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE    NANA    

CCZERWIECZERWIEC  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

DDROGAROGA  SERCASERCA..  

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi  

życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 
MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Jest takie powiedzenie, że na głodnych, niewyspanych 

i zaniedbanych Duch Święty „nie siada”. 

Ci, którzy otrzymali dary Ducha Świętego, to nie 

byli ludzie przypadkowi, ale uczniowie Jezusa. 

Bóg nie daje darów „na siłę”, a jedynie pomaga 

rozwijać te zdolności, które sami wypracowaliśmy. 

KKOLEKTAOLEKTA  05.17.202005.17.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $   18,761.00  

         Inne          $    7,015.00 

Razem          $   25,776.00    

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  DDZZ  2, 12, 1--1111  

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali 

się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle 

dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wichru, i napełnił cały dom,  

w którym przebywali. Ukazały się im też jakby 

języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym  

z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni 

Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi  

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi  

ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 

powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, 

bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego 

własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci  

wszyscy, którzy przemawiają, nie są  

Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? – Partowie  

i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, 

Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz 

Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą  

blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz 

prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich 

głoszących w naszych językach wielkie dzieła  

Boże». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  12, 312, 3BB--7. 127. 12--1313  

Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 

Świętego: «Panem jest Jezus». 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też 

są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są 

wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca 

wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś  

objawia się Duch dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się  

z wielu członków, a wszystkie członki ciała,  

mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też 

jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym 

Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić  

jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to  

niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy 

napojeni jednym Duchem. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.givecentral.org/location/260/allevents


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   
 Zaczęliśmy odprawiać  Msze Święte z udziałem nie więcej  

niż 10 osób. Tak więc msze będą od poniedziałku do piątku  

o 7 i 8.30 rano oraz w soboty o 8.30 rano. Msze niedzielne  

w soboty o 4:30 PM po angielsku i o 6:30 PM po polsku.  

W niedziele o 7, 9, 11 rano i 4:30 PM po angielsku oraz  

o 1:00 PM w języku polskim. Od czerwca Msze Święte  

w języku polskim będą też w poniedziałki o 7:00 PM.  

W dalszym ciągu będą transmisje Mszy Świętych z naszej 

parafii o 8.30 rano podczas tygodnia oraz transmisje mszy  

w niedziele o 9:00 rano po angielsku i o 1:00 PM po polsku. 

Miejsce na mszy trzeba rezerwować dzwoniąc do biura  

parafialnego od poniedziałku do czwartku  między  9:00 AM 

i 2:00 PM oraz  w piątki od 9:00 AM do 12:00 w południe na 

numer 847-658-7625. Podczas mszy maski są obowiązkowe. 

Rezerwacje są dostępne tylko dla zarejestrowanych parafian. 

Resztę szczegółów znajdziecie w moim liście po angielsku. 

Linki do transmisji są na stronie internetowej 

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

saintmargaretmary   

 Od tego poniedziałku godziny otwarcia kościoła na prywatną 

modlitwę są następujące: Poniedziałki 9:30 AM – 6:00 PM, 

Wtorki, Środy, Czwartki i Piątki  9:30 AM-8:00 PM, Soboty 

9:30 AM -3:00 PM. W Niedziele kościół będzie niedostępny 

na prywatną modlitwę ze względu na odprawianie Mszy 

Świętych z udziałem wiernych. Adoracja  Najświętszego  

Sakramentu  w Środy 9:30 AM-8:00 PM w kościele. 

 Spowiedzi w soboty i niedziele są w dalszym ciągu zawieszo-

ne, ale kapłan jest  dostępny na spowiedź w biurze parafial-

nym 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. 

 Chcemy ulepszyć komunikację z parafianami poprzez   

FLOCKNOTE. Jest to program używany przez wiele parafii,  

który pozwala przesyłać różne informacje o wydarzeniach  

w parafii  poprzez email i wiadomości tekstowe. Aby  

dołączyć do Flocknote wyślij ten kod STMM-ALG na numer 

84576 albo użyj ten link : 

 https://StMargaretMary111.flocknote.com/everyone  
    Jeśli chcesz dostawać także wiadomości po polsku to w czasie   

rejestracji dołącz także do grupy Polish Community. 

https://StMargaretMary111.flocknote.com/everyone


SŁUCHAJ JEGO GŁOSU 
 

Drodzy Przyjaciele! 
 
Każdego roku  o tej porze , Diecezja Rockford ogłasza doroczną 
kolektę diecezjalną. Tegoroczna kolekta przebiega pod hasłem: 
SŁUCHAJ JEGO GŁOSU. Te słowa Chrystusa uświadamiają 
nam, że jesteśmy powołani do  słuchania   głosu  Jezusa  
i dawanie świadectwa o naszej wierze w słowach i uczynkach. 
Jak co roku, również teraz zwracam się do Was w tym trudnym 
czasie,  z prośbą o konkretne wsparcie Kościoła w jego szerszej 
formie, jaką jest nasza Diecezja Rockford. 
 
Dzięki waszym szczodrym ofiarom na Kolektę Diecezjalną,  
możemy kontynuować okazywanie miłości Chrystusa  
potrzebującym, oraz przekazywanie wiary dzieciom, młodzieży  
i starszym. To dzieło przejawia się w wielu formach poprzez  
różne diecezjalne programy duszpasterskie, takie jak :  
przygotowanie do małżeństwa, działania na rzecz ochrony życia 
poczętego i ludzkiej godności, duszpasterstwo młodzieży, czy  
troska o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. To tylko  
niektóre obszary z wielu innych, które są możliwe do realizacji dzięki naszym ofiarom na Kolektę 
Diecezjalną. Oczywiście wspierając Diecezję, nasza parafia otrzymuje pomoc poprzez możliwość 
kształcenia katechetów, diakonów, formatorów młodzieży , dzieci i liderów duszpasterskich. Dlatego 
tak ważne jest nasze wsparcie tej kolekty.   
 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku szczodrze i aktywnie wsparli kolektę poprzez  
złożoną na ten cel ofiarę. W tym roku Diecezja zobowiązała nas do zebrania $112,061.00. Jest to  
nasza część wspólnej odpowiedzialności. Do parafian, którzy są zarejestrowani w parafii   
i w przebiegu ostatnich 18 lat wsparli kolektę, Diecezja wysłała koperty, w których każda rodzina  
może napisać ile się zobowiązuje ofiarować i w jaki sposób będzie spłacać swoje zobowiązanie.  
 
Tych z was, którzy nie są zarejestrowani, albo z jakichś innych powodów nie dostali koperty pocztą, 
proszę aby zabrali ze sobą te koperty z kościoła i złożyli ofiarę na ten cel . Z obliczeń komitetu  
finansowego wynika, że gdyby każda rodzina zobowiązała się wesprzeć diecezjalną kolektę sumą 
$150 wtedy z łatwością osiągniemy nasz gol. Jeśli będzie jakaś nadwyżka to wtedy będziemy mogli ją 
wykorzystać na projekty w parafii. Działa to też w drugą stronę. Brakującą część tej sumy, którą nie 
uda się nam zebrać od parafian, będziemy musieli zapłacić z kasy parafialnej. 
 
Jak zawsze dziękuję Wam za waszą szczodrość . Proszę również pamiętać, że żadna ofiara nie jest, ani 
zbyt duża, ani zbyt mała. Proszę abyście ofiarowali na ten cel tyle, ile każda rodzina może ofiarować.  
Nasza wspólnota franciszkańska pamięta o Was w codziennych modlitwach prosząc dla Was o łaskę 
zdrowia i błogosławieństwo Boże.  
 
 

Pokój i Dobro 
O. Piotr Sarnicki OFM Conv. 
  

SSŁUCHAJŁUCHAJ  JJEGOEGO  GGŁOSUŁOSU  

AAPELPEL  DDIECEZJALNYIECEZJALNY  20202020  



 



 



 


