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      22  NNIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA  

NNAZAJUTRZAZAJUTRZ  JJANAN  ZNOWUZNOWU  STAŁSTAŁ  WW  TYMTYM    

MIEJSCUMIEJSCU  WRAZWRAZ  ZZ  DWOMADWOMA  SWOIMISWOIMI  UCZNIAMIUCZNIAMI    

II  GDYGDY  ZOBACZYŁZOBACZYŁ  PRZECHODZĄCEGOPRZECHODZĄCEGO  JJEZUSAEZUSA, , 

RZEKŁRZEKŁ: «O: «OTOTO  BBARANEKARANEK  BBOŻYOŻY».  ».    

DDWAJWAJ  UCZNIOWIEUCZNIOWIE  USŁYSZELIUSŁYSZELI, , JAKJAK  MÓWIŁMÓWIŁ, ,   

II  POSZLIPOSZLI  ZAZA  JJEZUSEMEZUSEM..  
Jn 1,35-37 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
Kochani !  

Jeden z najważniejszych dni w moim życiu wydarzył się, kiedy byłem w ósmej klasie szkoły  

podstawowej. Siedziałem w salce katechetycznej słuchając mojego ówczesnego proboszcza, który 

mówił nam o różnych rodzajach powołania w życiu ludzkim. Na końcu lekcji zaczął mówić o powołaniu do  

życia kapłańskiego i zakonnego. Powiedział także, że być może Bóg powołuje kogoś z naszej klasy do takiego 

życia. Kiedy Ksiądz Proboszcz wypowiedział te słowa, wtedy coś niesamowitego wydarzyło się w moim sercu. 

Poczułem bardzo mocno, że Bóg wzywa mnie do bycia Jego kapłanem. Na końcu ksiądz powiedział: „Piotr 

może to właśnie Ciebie Bóg woła”. Ten moment zmienił moje życie. Przed tym wydarzeniem miałem zupełnie 

inne plany. Chciałem iść do zwykłego liceum, a potem kontynuować studia humanistyczne. Ale tak się nie  

stało. Zacząłem naukę w naszym franciszkańskim Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, gdzie zdałem 

maturę, a potem wstąpiłem do OO. Franciszkanów  

i zostałem franciszkańskim kapłanem. Bóg całkowicie  

zmienił moje plany. Podczas mojego przygotowania do  

kapłaństwa, Ksiądz Proboszcz o którym wspomniałem na 

początku bardzo dużo mi pomógł w odnajdywaniu Bożej  

woli w życiu i zrozumieniu sensu kapłaństwa.  

Dzisiejsze czytania mszalne mówią o powołaniu, o akceptacji 

Bożego planu w naszym życiu. W słowach psalmu czytamy: 

„Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.” Samuel z pierwszego 

czytania był młodzieńcem, gotowym służyć Bogu, ale nie 

wiedział co ma robić. Opis po-wołania Samuela mówi nam  

o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, Bóg nieustannie 

nas powołuje, abyśmy przyjęli Jego plan. Widzimy, że Bóg 

wzywa w nocy Samuela kilka razy. Po drugie , Bóg posługuje 

się inną osobą, w tym przypadku Helim, który tłumaczy  

Samuelowi, że głos wzywający go jest głosem Boga. W naszej 

parafii jest wiele osób, które tak jak Heli pomagają innym 

rozpoznawać Boży głos i Jego wolę. W tym miejscu chciałem 

podziękować naszym kapłanom, stałym diakonom,  

woluntariuszom prowadzącym programy formacyjne,  

katechetom, i opiekunom dzieci, ministrantów oraz  

młodzieży. Bóg zapłać za wszą ciężka pracę w pomaganiu 

innym przy rozpoznawaniu Bożej woli i powołania w ich  

życiu.  

W Ewangelii również usłyszeliśmy o powołaniu pierw-szych uczniów Chrystusa. Jan Chrzciciel wskazał im na 

Jezusa i powiedział: „Oto Baranek Boży.” i wtedy poszli za Jezusem. Spędzili z Nim trochę czasu, nawiązali 

przyjaźń z Chrystusem i wtedy sami wyznali: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Po osobistym spotkaniu z Chrystusem, 

Andrzej przyprowadził do Niego swojego brata Szymona. Moi Drodzy starajmy się słuchać Bożego głosu  

w naszych sercach. Wierność Bogu wy-maga czasami odłożenia naszych własnych planów i powiedzenia tak 

Bogu, który ma dla nas najlepszy plan. Również módlmy się o odwagę dla ludzi, których Bóg powołuje do 

szczególnej służby w Kościele jako kapłanów, lub osoby zakonne, aby nie wahali się iść za głosem powołania. 

Zobaczcie co byśmy mieli za sytuację, gdyby takie osoby jak Heli, Samuel, św. Andrzej czy Szymon Piotr, albo 

prorocy i święci Kościoła powiedzieli Bogu : Nie, zasłaniając się swoimi własnymi planami. Starajmy się więc  

i my słuchać Bożego głosu w naszym sercu i odpowiadać na jego wezwania z głęboką wiarą.  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Jana 1, 35Św. Jana 1, 35--4242  

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy  

zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto  

Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak  

mówił, i poszli za Jezusem. 

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za 

Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni  

powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy:  

Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: 

«Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, 

gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 

Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, 

którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był  

Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał  

najpierw swego brata i rzekł do niego: 

«Znaleźliśmy Mesjasza » – to znaczy: Chrystusa.  

I przyprowadził go do Jezusa. 

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty  

jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się 

Kefas» – to znaczy: Piotr. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



 

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

1/20/20181/20/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

1/21/20181/21/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Maja Fajczyk 

Maya Rogalski 

Krzysztof Zięba 

Gabriel Waz 

Ada Saletnik 

Ania Furman 

Philip Furman 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Philip Pedicone 

Piotr Ptaszek 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Grzegorz Dobek 

Katarzyna Ciochon 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni  

do służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Monika Hess 

Jarek Kawecki 

Iwona Szyda 

KKOLEKTAOLEKTA  7.I.20187.I.2018  

Tygodniowy Budżet  $ 23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka  $  17,879 

-ofiary złożone online   $    3,662 

Razem    $  21,541 

Brakująca Suma   $   1,959 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEJIERWSZEJ  KKSIĘGISIĘGI  

SSAAMMUUEELLAA  1 S1 SMM  3, 33, 3BB--10. 1910. 19  

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała 

się Arka Przymierza. 

Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: 

«Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc 

mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli  

odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». 

Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: 

«Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego,  

mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś».  

Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój.  

Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie 

znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze  

objawione. 

I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 

«Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: 

«Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli zrozumiał, 

że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: 

«Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: 

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, 

położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan  

i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: 

«Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, 

bo sługa Twój słucha». 

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść 

żadnemu jego słowu na ziemię. 

 W poniedziałek 15-go stycznia o 7 wieczorem 

zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo  

eucharystyczne. 

 W sobotę 20-go stycznia spotkanie grupy 

młodzieżowej o 4.30 PM w budynki starej 

szkoły. Po spotkaniu Msza św. młodzieżowa 

o 6.30 PM. 

 W sobotę 10-go lutego odbędzie się  

walentynkowy dinner-dance. Bilety do  

nabycia z tyłu kościoła. 

 Cały czas przebiegają wizyty kolędowe.  

Gdyby sobie ktoś życzył odwiedzin kapłana  

z błogosławieństwem kolędowym proszę się 

zapisać w biurze parafialnym 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKO-O-

RYNTIANRYNTIAN  1 K1 KOROR  6, 136, 13CC--1515AA. 17. 17--2020  

Bracia: 

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla 

ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą 

mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są 

członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, 

jest z Nim jednym duchem. 

Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech 

popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja 

wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko  

własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało  

wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was 

jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie 

do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście 

nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 



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 


