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      NNARODZENIAARODZENIA  ŚŚWW. J. JANAANA  CCHRZCICIELHRZCICIELAA  

„P„PYTALIYTALI  WIĘCWIĘC  ZNAKAMIZNAKAMI  JEGOJEGO  OJCAOJCA, ,   

JAKJAK  BYBY  GOGO  CHCIAŁCHCIAŁ  NAZWAĆNAZWAĆ. .   

OONN  ZAŻĄDAŁZAŻĄDAŁ  TABLICZKITABLICZKI  II  NAPISAŁNAPISAŁ: :   

«J«JANAN  BĘDZIEBĘDZIE  MUMU  NANA  IMIĘIMIĘ». ».   

I I WSZYSCYWSZYSCY  SIĘSIĘ  DZIWILIDZIWILI.”.”  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
Serce ojca 

Zachariasz usłyszał w świątyni proroctwo o swoim synu, czyli Janie Chrzcicielu: „Wielu spośród dzieci Izraela 

nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku 

dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”.  

Serca ojców nakłoni ku dzieciom. Te słowa mówią o misji uzdrawiania ludzkich rodzin, zanim dojdzie do 

uzdrowienia odniesienia człowieka do Boga. Zadajmy bowiem pytanie: czy odtrącenie dziecka przez ojca  

naturalnego może wpływać na tę więź, jaka powinna łączyć to dziecko z Ojcem niebios? Autoagresja,  

skłonności samobójcze, samookaleczenia, nienawiść do życia, brak sensu życia, brak tożsamości, zaburzenia  

w tożsamości płci, bunt wobec Boga, wreszcie satanizm, zboczenia seksualne, mają swoje korzenie aż nazbyt 

często w braku ojcostwa lub jego deformacji. 

Aby człowiek wrócił do posłuszeństwa wiary i odkrycia  

w Bogu Ojca, konieczne jest odbudowanie autentycznego 

ojcostwa. Nie jest tajemnicą, że ludzie często w ogóle nie 

chcą mieć dzieci, dlatego że sami są na poziomie dziecka, 

które ciągle szuka uzupełnienia swych dziecięcych potrzeb, 

choćby we współmałżonku. Ojciec powinien się troszczyć  

o swoje dzieci, pomagać w poszukiwaniu odpowiedzi na 

nurtujące pytania dotyczące na przykład sensu życia czy 

norm postępowania. Pisał o tym Jan Pawel II w adhortacji 

Redemptoris Custos. Ojciec nazywa świat dziecka i nadaje 

sens, uczy definiowania i wyznacza granice. Ojciec jest  

osobą, która mówi nawet milczeniem, czego mamy przykład 

w Józefie. Wystarczy jego obecność i zdolność do  

podejmowania życiowych decyzji. Owszem może istnieć  

milczenie, które nie jest żadną odpowiedzią, bo jest  

obojętnością wobec dziecka. Wtedy rodzi się w dziecku  

rozczarowanie, agresja, dezorientacja, depresja, szukanie 

quasi-ojcostwa w grupie kibiców czy w gangach ulicznych. 

Dziecko jest pełne pytań, a ojciec powinien być pełen  

odpowiedzi. Przeciętny amerykański ojciec rozmawia  

dziennie ze swymi dziećmi 10 minut, a dziecko spędza jedną 

trzecią dnia przed ekranem. Dzieci czują się niepotrzebne  

i dlatego szukają sposobu wyładowania złości. Pojawia się 

przemoc, nadpobudliwość, dekoncentracja. Jeśli dziecko 

otrzymuje komunikat, że jest ono ojcu zupełnie  

niepotrzebne, to czy w ogóle jest potrzebne Bogu? Giovanni 

Bollea stwierdził, że „rozwód działa na dzieci destruktywnie: 

u wielu pojawiają się zaburzenia psychosomatyczne, lęki, 

tiki czy jąkanie się, nawet na kilka lat przed samym  

rozwodem. One po prostu zaczynają czuć, że atmo- sfera  

pomiędzy rodzicami jest fatalna i stają się ofiarami lęku 

przed rozpadem rodzinnej struktury, która dawała im bezpieczeństwo i sens życia”. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Łukasza 1,5Łukasza 1,5--1717  

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, 

imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on 

żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 

Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali 

nienagannie według wszystkich przykazań  

i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka,  

ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już 

posunięci w latach. 

Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei  

pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu  

zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los,  

żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę 

kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie 

kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący 

po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na 

ten widok Zachariasz i strach padł na niego. 

Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; 

twoja prośba została wysłuchana: żona twoja  

Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 

Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego 

narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki 

w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już  

w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. 

Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga 

ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy  

Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom,  

a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, 

by przygotować Panu lud doskonały”. 

Augustyn Pelanowski OSPPE  



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  CCZERWIECZERWIEC: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby sieci społecznościowe sprzyjały  

solidarności i poszanowaniu drugiego  

w jego odmienności. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  17.VI.201817.VI.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $    13,677 

-ofiary złożone online  $      8,065 

Razem   $   21,742 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING    

RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND    

    $  86,041.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $      81,601  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  JJE-E-

REMIASZAREMIASZA  JJRR  1,41,4--1010  

Za czasów Jozjasza Pan skierował do mnie  

następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię  

w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim 

przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię  

prorokiem dla narodów”. 

I rzekłem: „Ach, Panie, Boże, przecież nie 

umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!” 

Pan zaś odpowiedział mi: „Nie mów: «Jestem 

młodzieńcem», gdyż pójdziesz, do kogokolwiek 

cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie  

polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię 

chronić”, mówi Pan. 

I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust  

i rzekł mi: „Oto kładę moje słowa w twoje usta. 

Spójrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad 

królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył  

i burzył, byś budował i sadził”. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LISTULISTU  ŚWŚW. P. PIOTRAIOTRA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA    

1 P 1,81 P 1,8--1212  

Najmilsi: 

Wy, choć nie widzieliście Jezusa Chrystusa,  

miłujecie Go; teraz wierzycie w Niego, chociaż 

nie widzicie; a ucieszycie się radością  

niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy  

osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. 

Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania  

i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali  

przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy  

i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa,  

który w nich był i przepowiadał cierpienia  

przeznaczone dla Chrystusa i mające potem  

nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, 

że nie im samym, ale raczej wam miały służyć 

sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy 

wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba 

Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną 

aniołowie. 

 W poniedziałek 25-go czerwca zapraszamy 

na Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo 

czerwcowe. 

 Zwracam się jeszcze raz z prośbą o złożenie  

zobowiązań i ofiar na Diecezjalną Kolektę.  

W tym rok Diecezja poprosiła na o wsparcie 

tej kolekty sumą $ 113,000. Koperty na ten 

cel znajdują się w ławkach lub z tyłu kościoła. 

 Również brakuje nam jeszcze $ 13.000 na  

zapłacenie projektu wymiany systemu  

grzewczo-chłodzącego. Proszę tych którzy 

nas jeszcze nie wspomogli aby według swoich 

możliwości to zrobili. 



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 

  

--  24 24 CZERWCACZERWCA  --  

NNARODZENIEARODZENIE    

ŚWŚW. J. JANAANA  CCHRZCICIELAHRZCICIELA  

 

  Św. Jan Chrzciciel to jeden z najbardziej znanych  

świętych. Nowy Testament poświęca mu niemal tyle  

miejsca, co samej Najświętszej Maryi Pannie.  

Wspomnienie jego narodzin obchodzimy w liturgii  

w randze uroczystości 24 czerwca, a oprócz tego  

29 sierpnia wspominamy jego śmierć męczeńską. 

  Imię Jan znaczy „Bóg jest łaskawy”. Narodzenie Jana,  

syna kapłana Zachariasza i Elżbiety, archanioł Gabriel  

zwiastował Zachariaszowi; powołał się również na nie  

podczas zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W istocie 

poprzez swoją matkę Elżbietę Jan był krewnym Pana  

Jezusa. To jego Bóg powołał, by przygotował drogę na 

przyjście Mesjasza. 

  Św. Jan Chrzciciel czczony jest m.in. w Łagowie  

Lubuskim, który bierze swój początek od rycerskiego  

Zakonu św. Jana Chrzciciela, czyli joannitów. Oni to  

wznieśli zamek, stojący tam po dziś dzień, wokół niego zaś 

rozwinęła się osada. Obecnie stojący tam kościół parafialny 

pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony na miejscu  

kaplicy przyzamkowej w 1726 r., a przebudowany  

i rozbudowany o wieżę i transept w 1867 r. Ponieważ przez 

wieki świątynia była użytkowana przez ewangelików,  

została poświęcona po wojnie, po osiedleniu się ludności 

polskiej 28 października 1945 r. Od 1951 r. jest to kościół 

parafialny. Św. Jana Chrzciciela zobaczymy w nim na  

witrażu po prawej stronie prezbiterium. Natomiast stary 

ołtarz z tego kościoła obecnie znajduje się  

w osiemnastowiecznym kościele filialnym pw.  

Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie. Na obrazie  

w centrum ołtarza widzimy młodego Jana z barankiem. 

Jest to ilustracja ewangelicznego zdania św. Łukasza: 

„Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na 

miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego  

w Izraelu” (por. Łk 1, 80). 

niedziela.pl 


