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I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną,   

a uczynię was rybakami ludzi».a uczynię was rybakami ludzi».  

                                      Mt 4:19     



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

   Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii, zdobywca 
osiemnastu złotych medali olimpijskich, Michael Phelps po  
igrzyskach w Londynie podjął decyzję o zakończeniu kariery 
sportowej. Dwa lata później został zatrzymany przez policję 
za jazdę po wpływem alkoholu. Okazało się, że jest na dnie, 
duchowym dnie. Po przejściu na sportową emeryturę utracił 
poczucie własnej wartości i uległ rozpaczy. Pozbawiony 
ochoty do życia zamierzał popełnić samobójstwo. Uratował 
go jego przyjaciel, który przekonał Phelpsa do poddania się 
terapii odwykowej i podsunął mu chrześcijańską książkę, 
ukazującą życie ludzkie jako Boży dar, mający sens i cel do 
spełnienia. Ona go przemieniła. Pojednał się z ojcem,  
z którym nie utrzymywał kontaktów przez ponad  
dwadzieścia lat. Wyzwolił się z nałogu i znalazł ponownie 
sens życia. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Rio de 
Janeiro do swojej bogatej kolekcji dodał kolejnych pięć  
złotych medali. 

   Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna swoją  
publiczną działalność słowami: „Nawracajcie się!”. Od tego 
należy zacząć. Trzeba odwrócić wzrok od tego, co  
przemijające, a skierować ku temu, co wieczne. Umysł, wola 
i uczucia mają żyć Bożą prawdą. To zaś nie jest łatwe, bo 
człowiek, postępując w ten sposób, staje się jej głosicielem – 
prorokiem, staje się rybakiem ludzi. Oni zaś wbrew pozorom 
nie kochają prawdy. Wolą wygodne kłamstwo. Potwierdza to 
historia zbawienia. Los proroków jest trudny. Nie chciano 
słuchać Jeremiasza i Jana Chrzciciela, Pawła z Tarsu  
i Szczepana. Nade wszystko odrzucono samego Chrystusa 
Pana: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie  
pierwej znienawidził”. 

   Zabieganie za wszelką cenę o ludzką sympatię kończy się 
zdradą Ewangelii. Ten, kto szuka popularności, musi mówić 
to, czego słuchacze od niego oczekują. Co więcej, jeśli chce 
być konsekwentny, dostosowuje do tego swoje  
postępowanie. Żyje wtedy prawami świata, ale równocześnie 
osiąga stan, o którym mówi Pan Jezus: „Biada wam, gdy 
wszyscy ludzie chwalić was będę. Tak samo bowiem (...) czynili fałszywym prorokom”. 

   Kościół prowadzi rozległą działalność. Ratuje głodnych, troszczy się o biednych i chorych, angażuje się na 
rzecz pokoju w świecie, prowadzi dialog z myślącymi inaczej. Jest chwalony, dopóki nie stawia wymagań  
moralnych i religijnych, które można zamknąć w Chrystusowym wezwaniu do nawrócenia. A to ono stanowi 
serce chrześcijaństwa. Jeśli człowiek jest zamknięty na Boże wartości, to rozmowa z nim przypomina rzucanie 
pereł przed wieprze. Gdy brak odpowiedniego nastawienia, to najmądrzejsze słowa trafiają w próżnię.  
Co więcej, jeśli ludzie odrzucający wymagania Ewangelii chwalą ucznia Jezusa, to powinien postawić sobie 
pytanie, czy nie sprzeniewierzył się swojemu powołaniu, wyżej stawiając prawa świata niż Bożą naukę. 

   Nie bójmy się zatem konfrontacji, jeśli tylko wchodzimy w nią ze słowem Bożym w ręku. Siłą naszą niech  
będzie przekonanie płynące z przypadku Michaela Phelpsa: tylko prawda wyzwala i tylko ona jest właściwym 
drogowskazem w życiu. 

 
Ks. Piotr Andryszczak 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Mateusza 4, 12wg Św. Mateusza 4, 12--2323  

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony,  

usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret,  

przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 

pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało 

się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia  

Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, 

Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział  

w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 

cienistej krainy śmierci wzeszło światło». 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie 

się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus  

ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem,  

i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; 

byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie  

za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni  

natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: 

Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak  

z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 

sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili 

łódź i ojca i poszli za Nim. 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając  

w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię  

o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 

słabości wśród ludu. 



MM YŚLIYŚLI   DD N I AN I A   

Kompozytor Jan AP. Kaczmarek przestrzega,  

że wielu zdolnych ludzi cierpi na brak dyscypliny: 

„Wygrywa wiara, że «jakoś to będzie»”. 

Zapowiadając bliskie nadejście królestwa  

niebieskiego, Jezus wzywa do nawrócenia, które jest 

warunkiem osiągnięcia szczęścia w niebie. 

Żaden z was nie obudzi się nagle w niebie, dziwiąc 

się, jakim cudem się tam dostał — mówi proboszcz  

z powieści Bruce'a Marshalla. 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  SSTYCZEŃTYCZEŃ::  

Ewangelizacyjna: 

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności  

nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę  

i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej  

jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się  

z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.    

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 23 stycznia zapraszamy na Mszę 

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W sobotę za tydzień 28-go stycznia zapraszamy do 

biblioteki parafialnej po Mszy św.. o 6.30 PM. 

 W niedzielę 29-go stycznia spotkanie  

ministrantów po Mszy św. o 1 PM. 

FFRANCISZKAŃSKARANCISZKAŃSKA   AADOPCJADOPCJA   

Również w tym roku zapraszamy do udziału  

w projekcie Franciszkańska Adopcja. Polega ona na za 

sponsorowaniu dziecku z Ugandy możliwości edukacji 

w szkole podstawowej.  Koszt nauki w szkole wraz  

z wyżywieniem i mundurkiem szkolnym wynosi $ 140 

za rok. Warunkiem jest zobowiązanie sponsorowania 

dziecka przynajmniej przez trzy lata. Chętnych  

prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego  

i wypełnienie formy oraz opłaty za pierwszy rok . 

Opłatę należy dokonać formą czeku na Conventual 

Franciscans, z dopiskiem Franciszkańska Adopcja. 

Dziękuję tym parafianom, którzy już są zaangażowani 

w tę formę pomocy naszej misji w Ugandzie. Ci z Was 

którzy zakończyli trzyletnią adopcję, mogą ją na nowo 

podjąć poprzez wypełnienie formy i wpłacenie sumy 

za pierwszy rok adopcji. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA    8, 238, 23BB  ––  9, 39, 3  

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę  

Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości 

chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, 

krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach  

ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju  

mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość,  

zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak 

się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego  

ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki  

Madianitów. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA    

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKORYNTIANORYNTIAN    

1 K1 KOROR  1, 101, 10--13. 1713. 17  

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa 

Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród 

was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej 

myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, 

przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. 

Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od 

Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja  

Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż  

Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła 

zostaliście ochrzczeni? 

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym 

głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie 

zniweczyć Chrystusowego krzyża. 



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 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

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 W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

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

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

01/28/201601/28/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

01/29/201701/29/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica 

Natalia Pocica 

Patryk Pocica 

Agnieszka Gorski 

Dawid Gorski 

Natalia Molczyk 

Kacper Soja 

Bartek Soja 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Katarzyna Ciochon 

Elżbieta Bartosz 

Waldemar Stec 

Andrzej Talaska 

Agata Wiszowata 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Iwona Hess 

 

AAMERYKAŃSKAMERYKAŃSKA  KATOLICKAKATOLICKA  SZKOŁASZKOŁA    

ŚŚWW. M. MAŁGORZATYAŁGORZATY  MMARIIARII  --  WZRASTANIEWZRASTANIE  ZZ  BBOGIEMOGIEM 
 

Jeśli masz dziecko w wieku 3-4 lat  

i szukasz dla niego dobrej szkoły,   

to codzienna szkoła  amerykańska im.  

Św. Małgorzaty Marii, która zapewnia 

miłość, troskę i duchowy wzrost a także 

szanuje i rozwija indywidualność  

twojego dziecka  jest tą właściwą! 

      Szkoła oferuje program dla: 

3 latków - dwa razy w tygodniu / pół dnia 

4 latków -  trzy lub pięć dni w tygodniu   

z opcją na cały dzień lub pół dnia 

Program ten przygotowuje dzieci do wkroczenia w następny etap 

szkolny  jakim jest zerówka (Kindergartner). 

Rejestracja na rok szkolny 2017/2018  

rozpocznie się już w czwartek 12-go stycznia.  

Zapisów można dokonać w biurze szkolnym od godz. 8 rano.                                   

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  

847-658-5313. 

W dniach 16-17 stycznia oraz 23-24 stycznia w przedsionku kościoła, 

będzie można uzyskać  więcej informacji na temat szkoły  

oraz otrzymać odpowiedzi na wszystkie pytania związane ze szkołą, 

nauką i programem nauczania, a także wziąć do domu formę  

rejestracyjną. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: 

www.stmmschool.org       




