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      33 Niedziela Zwyk33 Niedziela Zwykłłaa  

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. 

 

“Niebo i ziemia przeminą, “Niebo i ziemia przeminą,   
ale słowa moje nie przeminą.” ale słowa moje nie przeminą.”   

 Mk 13:31 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.”  

Drodzy Przyjaciele! 

W komentarzu do Ewangelii św. Marka, W Barclay tak 
pisze na temat dzisiejszej Ewangelii: 

„Jezus mówi, że nie zna dnia ani godziny swego  
ponownego przyjścia. Były sprawy, które nawet On  
złożył bez pytania w ręce Boga. Nie może być chyba 
większego ostrzeżenia i nagany dla tych, którzy określają 
daty i harmonogramy Powtórnego Przyjścia Jezusa.  
Takie działania to nic innego jak bluźnierstwo, gdyż są 
one wnikaniem w problem, którego sam Pan zgodził się 
nie rozstrzygać.” 

Kiedy nastąpi koniec? Dla nas jest to tajemnicą!  
Ale jedno jest pewne, że koniec kiedyś nastąpi, bo sam 
Pan Jezus go zapowiedział, jak słyszeliśmy w dzisiejszej 
Ewangelii.  

11.09.2001 roku to, co wydawało się niemożliwe, stało 
się faktem. W przeciągu kilku chwil runęły i rozsypały 
się w mak dwie ogromne ognioodporne, żelbetonowe 
konstrukcje, ponad 100–piętrowych wieżowców World 
Trade Center. Dla setek tysięcy Amerykanów to był sądny dzień. 

Media nieustannie dostarczają nam informacji o wydarzeniach, które potwierdzają Jezusowe zapowiedzi.  
Pan Bóg nieustannie daje nam znaki i przypomina, że chrześcijanin w każdej chwili swojego życia musi być 
przygotowany na Dzień Ostateczny, bo on nadejdzie... 

Tymczasem filozofia świata, w którym żyjemy, zmierza do tego, by człowiek nie myślał o końcu, by w ogóle nie 
myślał o Bogu. Widzimy zatem, jak wiele niepokoju, zła, zakłamania i przemocy rujnuje nasz świat. 

O sprawiedliwości mówi się ciągle, a jakby jej nie byłoś o prawach człowieka przypomina się nieustannie,  
a mamy wrażenie, że to tylko pozory. Przywódcy państw zabiegają o pokój, ale robią to przy pomocy wojen  
i handlu bronią. Skazuje się za seksualne nadużycia, a równocześnie nakręca się spiralę pornografii, która 
obecna jest wszędzie. Walczy się z alkoholizmem i narkomanią, ale to właśnie uzależnieni przynoszą  
największe dochody. Za sprawę najważniejszą uważa się ochronę życia i zdrowia człowieka, a jednocześnie 
gwarantuje się prawo do uśmiercania dzieci nienarodzonych, osób starszych i chorych. 

Taka jest filozofia świata, w którym żyjemy. wiata, który odrzuca zapowiedź Pana Jezusa, że kiedyś przyjdzie 
koniec i dzień sądu. Sądu, który będzie zwycięstwem dobra, prawdy i miłości. 

Nie wiemy, kiedy ten dzień nadejdzie. Ale przygotować się do niego można już dzisiaj przez dobre wykorzysta-
nie czasu, który nam Pan Bóg daje. w. Augustyn mówił, że nie możemy zmienić tego, co już się wydarzyło. 
Nie mamy również wpływu na to, co będzie. W naszych rękach jest tylko czas teraźniejszy i na chwilę obecną 
mamy wpływ. Chrześcijanin, który chce być zbawiony, musi dobrze wykorzystać chwilę obecną, musi wypełnić 
ją Chrystusem. Bo tragedią jest czas spędzony bez Chrystusa. Nie stracić dnia, nie stracić godziny, ani nawet 
minuty, nie oddać jej złu. Wykorzystać, by liczyła nam się do zbawienia w dniu ostatecznym. 
Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII    

WGWG  ŚŚWW. M. MARKAARKA    13, 2413, 24--3232  

Jezus powiedział do swoich uczniówŚ 

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi  
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać  
z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.  
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego  
w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On 
aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron 
świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 
jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście,  
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te 
wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

Zaprawdę, powiadam wamŚ Nie przeminie to pokolenie, 
aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub  
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec». 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  LLISTOPADISTOPAD: :  

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA:: 

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad  
językiem oręża. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

KKOLEKTAOLEKTA  11.XI.201811.XI.2018  

Tygodniowy Bud et   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka  $   14,588.00 

-ofiary złożone online   $     2,517.00 

Razem    $  17,105.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE      $    8,188.75$    8,188.75  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  
DDANIELAANIELA  12, 112, 1--33  

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który 
jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi 
okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody  
powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród 
twój dostąpi zbawieniaŚ ci wszyscy, którzy zapisani są 
w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi 
sięŚ jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku 
wiecznej odrazie. 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy 
nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki  
i na zawsze. 

KKażdy ma do dyspozycji określoną ilość czasu, aż do 
śmierci, i w ramach tego czasu może działać. 

PPanie, modlę się za tych, którzy z lękiem patrzą  
w Twoim kierunku i trudno jest im uwierzyć w Twoją 
miłość. Uzdrów ich zranione serca i wlej w nie Twój 
wiekuisty pokój. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  
HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW    10, 1110, 11--14. 1814. 18 

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do 
wykonywania swej służby i wiele razy składa te same 
ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić 
grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze 
jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,  
oczekując tylko, «aż nieprzyjaciele Jego staną się 
podnóżkiem pod Jego stopy». Jedną bowiem ofiarą 
udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie 
zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi 
potrzeba ofiary za grzechy. 



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 świąteczneŚ                              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 

Spowied  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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 

SŁU BA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

11/24/2018 

NIEDZIELA 

11/25/2018 

MINISTRANCI 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamil Pocica 

Michał Przybylski 
Sebastian Hess 

Kacper Zapal 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Alex Fajczyk 

LEKTORZY 

Waldemar Stec 

Maria Srafin 

Marcin Wojtulewicz 

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 

Zuzanna Waz 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda 

Wlodimierz Szyda 

 WWYMIANAYMIANA  NNAGŁOŚNIENIAAGŁOŚNIENIA 

Po długim procesie przygotowań i rozmów z Diecezją Rockford,  
przystępujemy do wymiany systemu nagłośnienia w kościele, któro  
zostało całkowicie zniszczone w lecie, przez uderzenie pioruna.  
Koszt projektu wymiany to $ 75, 000.000.  Diecezjalna ubezpieczalnia 

pokryje $32,000.000, czyli musimy wyzbierać na ten cel $ 43,000.000. 
Dlatego proszę wszystkich parafian o składanie na ten cel ofiar  
w osobnych kopertach z napisem Church Sound System Replacement 

Fund, które są w ławkach lub z tyłu kościoła. W regularnych pakietach 
kopert będziecie je dostawać od początku grudnia. Ofiary można  
również składać do zwykłych kopert z dopiskiem Wymiana  
Nagłośnienia, albo elektronicznie przez stronę internetową. 

 W poniedziałek 19-go listopada o 7 PM Msza św. za dusze 
polecane w wypominkach i nabożeństwo wypominkowe. 

 W czwartek 22-go listopada przypada Thanksgiving,  

czyli więto Dziękczynienia. Zapraszamy w tym dniu na Mszę 
w. w języku angielskim o 9 rano. Podczas mszy, odbędzie się 

błogosławieństwo chleba i wina przyniesionego przez  
parafian na świąteczny stół. 

 W niedzielę 25-go listopada zapraszamy na grochówkę po 
Mszy św. o 1 PM w budynku starej szkoły. Bilety do nabycia 
dziiaj po Mszy św. Prosimy również o upieczenie ciasta na 
słodki stół . Chętnych prosimy o zapisanie się przy stoliku  
z biletami. 


