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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   

„O„OBCHODZIŁBCHODZIŁ  WIĘCWIĘC  CAŁĄCAŁĄ  OKOLICĘOKOLICĘ  NADNAD  JJORDANEMORDANEM  II  GŁOSIŁGŁOSIŁ  CHRZESTCHRZEST  NAWRÓCENIANAWRÓCENIA    

NANA  ODPUSZCZENIEODPUSZCZENIE  GRZECHÓWGRZECHÓW.” .”   

Drodzy Przyjaciele !  

Pewna historia opowiada o kobiecie, która yła  
w sposób grzeszny. Wyrzuty sumienia doprowadzi-
ły ją do tego, e przestała widzieć dalszy sens ycia  
i postanowiła popełnić samobójstwo. Wyszła na 
brzeg morza z tą my lą, e wejdzie do wody  
i popłynie daleko od brzegu, a potem wysokie  
morskie fale pochłoną ją. Idąc po pla y, aby  
wypełnić swoje postanowienie, nagle usłyszała głos, 
który wzywał ją, aby obejrzała się za siebie. żłos był 
tak silny, e kobieta wypełniła polecenie. Kiedy się 
obejrzała, zobaczyła lady swoich stóp zmywanych 
przez morskie fale. Ponownie usłyszała głosŚ  
“ Tak jak fale morza zmywają twoje lady na pia-
sku, tak moja miło ć i miłosierdzie zmywają całą 
twoją grzeszną przeszło ć. Powołałem cię do tego, 
aby  yła i kochała, a nie do tego, aby  umarła”.  
Owa kobieta odczytała te słowa, jako słowa samego 
Boga, który przemówił do niej, aby ją uratować.  
Ten moment stał się punktem zwrotnym w jej  
yciu.  

Równie  w dzisiejszej źwangelii przemawia do nas 
Bóg słowami Jana Chrzciciela, który wołaŚ 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie cie ki dla 
Niegoś ka da dolina niech będzie wypełniona, ka da góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech  
staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi”. Jest to wezwanie do nawrócenia i przygotowania 
naszych serc na przy-jęcie Chrystusa. Zapraszam Was więc do wzięcia udziału w Rekolekcjach  
Adwentowych, podczas, których odbędzie się wiąteczna spowied . Plan rekolekcji i rozkład  
spowiedzi są podane w biuletynie. yczę wszystkim radosnego i głębokiego prze ywania Adwentu.  

   Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

KKOLEKTAOLEKTA  2.XII.20182.XII.2018  

Tygodniowy Budżet   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary zło one do koszyka  $     16,667.00 

-ofiary zło one online   $       4,246.00 

Razem    $    20,913.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE      $    29,081.00$    29,081.00  

  

Słowa źwangelii wg Słowa źwangelii wg   
w. Łukasza 3, 1w. Łukasza 3, 1--66  

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza  
Cezara. żdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem  
Judei, Herod tetrarchą żalilei, brat jego Żilip  
tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz  
tetrarchą Abilenyś za najwy szych kapłanów 
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo 
Bo e do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem  
i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia 
grzechów, jak jest napisane w księdze mów 
proroka IzajaszaŚ «żłos wołającego na  
pustyniŚ Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
cie ki dla Niego! Ka da dolina zostanie  

wypełniona, ka da góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste  
drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą  
zbawienie Bo e». 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

BBARUCHAARUCHA  BBAA  5, 15, 1--99  

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego,  
a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na 
zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz 
sprawiedliwo ci pochodzącej od Boga, włóż na głowę 
swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg 
chce pokazać wspaniało ć twoją wszystkiemu, co jest 
pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie  
nazwaneŚ «Pokój sprawiedliwo ci i chwała 
pobożno ci». 

Podnie  się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, 
spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone 

na słowo więtego od wschodu słońca aż do zachodu, 
rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od  
ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg 
przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie 
królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą 
górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do 
zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć 
Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą  
Izraela. Z rado cią bowiem poprowadzi Bóg Izraela 
do wiatła swej chwały z wła ciwą sobie  
sprawiedliwo cią i miłosierdziem. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN    

FFLPLP  1, 41, 4--6. 86. 8--1111  

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z rado cią zanoszę 
pro bę za was wszystkich – z powodu waszego 

udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż 
do chwili obecnej. Mam wła nie ufno ć, że Ten, który 
zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do 
dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi  

wiadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi 
ożywiony miło cią Chrystusa Jezusa. 

A modlę się o to, by miło ć wasza doskonaliła się 
coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu  
i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, aby cie 
byli czy ci i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napeł-
nieni plonem sprawiedliwo ci, który przynosimy 
przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cze ć Boga. 



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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

SŁU BA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

12/15/2018 

NIEDZIELA 

12/16/2018 

MINISTRANCI żrupa Młodzieżowa 

Philip Jackowski 

Filip Stanko 

David Stanko 

Ania Mucha 

Philip Pedicone 

LEKTORZY 

Waldemar Stec 

Jarek Kawecki 

Jezry Wąż 

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 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Janiana Adamczyk 

 W poniedziałek 10-go grudnia zapraszamy na Mszę w. o 7  
wieczorem i nabo eństwo eucharystyczne. 

 Rekolekcje adwentowe zaczną  się w przyszłą sobotę  15-go grudnia, 

mszą w. o 6.30 wieczorem z nauką rekolekcyjną. Po Mszy w.  
spowied . W niedzielę 16-go grudnia Msza w. z nauką  
rekolekcyjną o 1 PM. Po mszy spowied  więta.  
W poniedziałek 17-go grudnia zakończenie rekolekcji Mszą w.  
z nauką rekolekcyjną o godzinie 7 wieczorem. Po Mszy w. będzie 
spowied . Tegoroczne rekolekcje wygłosi nasz franciszkański  
misjonarz z Ugandy, O. Bogusław Dąbrowski. W ka dy dzień  
rekolekcji zostanie zebrana druga kolekta na misje w Ugandzie. 

 W związku z rekolekcjami w przyszły weekend spowied  będzie  
tylko po mszach więtych. 

 O Bogdan jest autorem ksią ki "Spalić paszport” w której opisuje 
swoje do wiadczenia  i przygody misyjne. Po mszach więtych  
będzie mo na zakupić taką  ksią kę.  

 Spotkanie grupy młodzie owej w sobotę 15-go grudnia o 4 PM  

w budynku starej szkoły. 

 Równie  w przyszły weekend grupa młodzie owa będzie  
sprzedawać wiąteczne ciasteczka domowego wypieku. Dochód na 
potrzeby grupy. 

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

 W niedzielę 16-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. 


