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Mk 12;43 

WTEDY PRZYWOŁAŁ SWOICH UCZNIÓW  

I RZEKŁ DO NICH: «ZAPRAWDĘ,  

POWIADAM WAM: TA UBOGA WDOWA 

WRZUCIŁA NAJWIĘCEJ ZE WSZYSTKICH, 

KTÓRZY KŁADLI DO SKARBONY. 

 

AdwentAdwent  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Drodzy Przyjaciele! 

Studenci rocznika kończącego College zdecydowali, e 
nie będą mieć balu na zakończenie szkoły. Zamiast tego 
pieniądze, które mieli przeznaczyć na stroje, obiad,  
muzykę i wypo yczenie sali, przekazali na schollarship 
dla biednych studentów. Oczywi cie bardzo chcieliby 
mieć uroczyste przyjęcie na zakończenie szkoły,  
ale zrzekli się tego dla dobra innych. 

Pierwsza niedziela adwentu jest początkiem nowego  
roku liturgicznego w ko ciele. Przez cztery następne  
tygodnie czas będzie wypełniony czekaniem i ró nymi  
oczekiwaniami. Jakie są nasze oczekiwania?  Dla wielu  
odpowiedzią na to pytanie są przyjęcia wiąteczne  
zaczynające się ju  teraz, wiąteczne premie, wyjazd na 
wakacje, prezent, którego oczekujemy od bliskiej nam  
osoby itp. Oczywi cie te oczekiwania nie są złe. Ale  
musimy równie  pamiętać, e czekamy i oczekujemy na 
co  więcej. Czas adwentu wzywa nas do odpowiedzi na  
Bo ą miło ć, ukazaną nam w Jezusie Chrystusie, który 
stał się człowiekiem ponad 2000 lat temu. Ta Bo a  
miło ć wymaga osobistej odpowiedzi ka dego z nas. 
Jedną z tych odpowiedzi powinno być dobre  
przygotowanie duchowe na przyjęcie Chrystusa do  
naszych serc w czasie Bo ego Narodzenia. W jaki więc 
sposób przygotujemy się dobrze na Bo e Narodzenie?  
Niektórzy z nas wezmą udział w rekolekcjach adwentowych. Niektórzy zdecydują się pogłębić i wzmocnić  
swoje ycie modlitwy. Wielu z nas podejmie decyzję bycia bardziej serdecznymi i przyjacielskimi dla innych. 
To naprawdę bardzo wa ne zadanie przygotować się duchowo na przyj cie Zbawiciela. 

Adwent i zbli ające się więta, to tak e okazja do obdarowywania innych i dzielenia się z nimi tym co mamy. 
Mo e warto w czasie adwentu dać co  komu  w sposób o którym mówiła Matka Teresa z Kalkuty,Ś dać eby 
nas to zabolało. To znaczy, e rezygnujemy z czego  co jest nam drogie i bliskie, do czego jeste my w jaki   
sposób przywiązani, podzielenie się tym z innymi, albo oddanie tego komu  oznaczać będzie ofiarę z naszej 
strony. W ten sposób nie będziemy my leć o tym co my dostaniemy na więta, ale o tym co my damy komu   
z miło cią i ofiarą, a przez to ofiarujemy to tak e Jezusowi. 

Symbolem naszego adwentowego oczekiwania jest, adwentowy wieniec po więcony w dzisiejszy weekend.  
Jego okrągły kształt przypomina nam o tym, e yjemy we wspólnotachŚ rodzina, szkoła, praca, parafia  
i powinni my zauwa ać potrzeby innych i być dla innych serdeczni i pomocni. Zielony kolor wieńca mówi 
nam, e nasze oczekiwanie jest wypełnione nadzieją, której autorem jest sam Bóg. Ka dego tygodnia będziemy 
zapalać kolejną wiecę na naszym wieńcu, co oznacza, e nasz Zbawiciel jest coraz bli ej i bli ej, a Jego łaska  
i miło ć pomagają nam być lud mi yjącymi wiarą. yczę wszystkim owocnego i błogosławionego Adwentu. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Słowa źwangelii wg Słowa źwangelii wg   
w. Łukasza 21,25w. Łukasza 21,25--28.3428.34--3636  

Jezus powiedział do swoich uczniówŚ 

„Będą znaki na słońcu, księ ycu i gwiazdach,  
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec  
szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagra ających 
ziemi. Albowiem moce niebios zostaną  
wstrzą nięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. 
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha  
i podnie cie głowy, poniewa  zbli a się wasze  
odkupienie. 

Uwa ajcie na siebie, aby wasze serca nie były  
ocię ałe wskutek ob arstwa, pijaństwa i trosk  
doczesnych, eby ten dzień nie przypadł na was 
znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na 

wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.  
Czuwajcie więc i módlcie się w ka dym czasie,  
aby cie mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma  
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  GGRUDZIEŃRUDZIEŃ: :  

IINTENCJANTENCJA  EEWANGELIZCYJNAWANGELIZCYJNA:: 

Aby osoby zaanga owane w posługę przekazu wiary 
potrafiły znale ć język wła ciwy dla dzisiejszych  
czasów, w dialogu z kulturami.  

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  25.XI.201825.XI.2018  

Tygodniowy Budżet   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary zło one do koszyka  $   13,179.00 

-ofiary zło one online   $     4,456.00 

Razem    $  17,635.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE      $    24,309.75$    24,309.75  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

JJEREMIASZAEREMIASZA  JJRR  33, 1433, 14--1616  

Tak mówi Pan: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną 
zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu  
i domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi 
potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo  
i sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia,  
a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest 
imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą  
sprawiedliwością». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

TTESALONICZANESALONICZAN  1 T1 TESES  3, 12 3, 12 ––  4, 24, 2  

Bracia: 

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje 
miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, 
jaką i my mamy dla was; aby serca wasze  
utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec 
Boga, ojca naszego, na przyjście Pana naszego,  
Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. 

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy  

w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście 
o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak 

już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz  
doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy 
wam w imię Pana Jezusa. 

   

  

  

  

 

 W poniedziałek 3-go grudnia zapraszamy na Mszę 
w. o 7 wieczorem i nabo eństwo eucharystyczne. 

 W piątek 7-go grudnia przypada Pierwszy Piątek. 
Spowied  od godziny 6.30 wieczorem. Msza w.  
o 7.30 wieczorem. 

 W sobotę 8- go grudnia Uroczysto ć Niepokalane-
go Poczęcia Matki Bo ej. Jest to więto przykaza-
ne. Msze więte o 8.30 i 10.30 rano w języku an-
gielskim. Msza w. w języku polskim w wigilię uro-
czysto ci w piątek 7-go grudnia o 7.30 wieczorem. 

 W niedzielę za tydzień 9-go grudnia, msza w.  
z udziałem dzieci o 1 PM. Po mszy w. spotkanie 
dzieci ze w. Mikołajem. 

 Rekolekcje adwentowe odbędą się od 15-go do  

17-go grudnia. Szczegółowy program jest  
w podany w biuletynie.  

 Z tyłu ko cioła mo na nabyć opłatki wigilijne  
w cenie $ 1 za opakowanie. 

 W niedzielę 15-go grudnia Rycerze Kolumba  

zapraszają na niadanie ze w. Mikołajem od  
8 rano do godziny 1 PM. Doro li $7, dzieci w wieku 
od 5 do 12 lat $ 4. Mo liwo ć zdjęcia z Mikołajem. 
Dochód przeznaczony na cele charytatywne. 

W niedzielę 9W niedzielę 9--go grudnia go grudnia   

podczas Mszy w. o godz. 1Ś00  podczas Mszy w. o godz. 1Ś00    
naszą wspólnotę parafialną naszą wspólnotę parafialną   

odwiedzi w. Mikołajodwiedzi w. Mikołaj. 



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 

PoniedziałekŚ                             7:00 pm 

Dni wiąteczneŚ                              7:30 pm 

I Piątek MiesiącaŚ                           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 

PiątekŚ                             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  MiesiącaŚ             6:30pm - 7:30 pm 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am 

 

SŁU BA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

12/08/2018 

NIEDZIELA 

12/09/2018 

MINISTRANCI 

Patryk Pocica 

Kamila Pocica 

Natalia Pocica 

Michał Przybylski 
Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Krystyna Skoczylas 

Grzegorz Dobek 

Obecni na Mszy Św.  
lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 
służby proszeni są  
o zgłoszenie się do  
zakrystii najpóźniej  
10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz szyda 


