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      4 N4 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA    

Łk 4:28-30 

    “N“NAA  TETE  SŁOWASŁOWA  WSZYSCYWSZYSCY  WW  SYNAGODZESYNAGODZE    

UNIEŚLIUNIEŚLI  SIĘSIĘ  GNIEWEMGNIEWEM. P. PORWALIORWALI  GGOO  ZZ  MIEJSCAMIEJSCA, , 

WYRZUCILIWYRZUCILI  GGOO  ZZ  MIASTAMIASTA  II  WYPROWADZILIWYPROWADZILI    

AŻAŻ  NANA  STOKSTOK  GÓRYGÓRY, , NANA  KTÓREJKTÓREJ  ICHICH  MIASTOMIASTO  BYŁOBYŁO    

ZBUDOWANEZBUDOWANE, , ABYABY  GGOO  STRĄCIĆSTRĄCIĆ. O. ONN  JEDNAKJEDNAK  

PRZESZEDŁSZYPRZESZEDŁSZY  POŚRÓDPOŚRÓD  NICHNICH  ODDALIŁODDALIŁ  SIĘSIĘ.” .”   



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Drodzy Przyjaciele! 

W Nazarecie w synagodze Jezus zostaje zaskoczony 

niewiarą swoich rodaków. Na ich oczach spełniają 

się słowa proroctwa o przyjściu Mesjasza. Usłyszeli słowa, widzieli 

Jezusa, ale nie uwierzyli. Słuchacze z Nazaretu uznali piękno,  

mądrość i słuszność słów wypowiedzianych przez Jezusa, ale nie 

przyjęli ich do swego serca, do swego życia. Zabrakło im wiary. 

Wiara w Boga to podstawowy element naszej egzystencji, bez niej 

życie to wegetacja. 

Ciekawą postawę wiary opisuje św. Zygmunt Szczęsny Feliński  

w swoim Pamiętniku. Jako arcybiskup Warszawy po upadku  

powstania styczniowego w 1863 roku zostaje zesłany w głąb  

carskiej Rosji. Od pięciu lat przebywa w Jarosławiu nad Wołgą. 

Pewnego zimowego dnia przychodzi do niego stary człowiek. 

Kazałem go wprowadzić. Sam zapaliłem lampę i czekałem chwilę. 

Nareszcie drzwi się otworzyły i weszła jakaś wysoka postać,  

w kożuchu, w długich butach, okrytych śniegiem, o twarzy zarosłej 

szpakowatą brodą, o brwiach ogromnych krzaczastych. 

Spojrzawszy na mnie, zatrzymał się przez chwilę. Zanim  

otworzyłem usta, aby powitać, przybysz pada jak długi na ziemię  

i szlochając jak małe dziecko, obejmuje i całuje mi nogi. 

– Coś ty za jeden, człowieku – pytam po polsku. 

A on klęcząc przede mną ze złożonymi rękami, odpowiada mi ruską 

mową. 

– Ja z daleka, z daleka; ja tydzień szedł po śniegu, po mrozie  

piechotą, żeby księdza Biskupa zobaczyć. 

– A coś ty za jeden? katolik? 

– Katolik przewielebny panie i Polak, ale już czterdziesty rok minął, 

jak żyję między Rosjanami, tom i po polsku zapomniał; tak ja do ks. 

Biskupa przyszedł, bom stary, a chcę się jeszcze wyspowiadać przed 

śmiercią. 

I znowu pochylił się do nóg moich. (...) 

Biskupie, już mi siedemdziesiąty piąty rok idzie, tom też pomyślał, co ja zrobię, żebym bez księdza nie umarł? Alem się 

modlił do Matki Bożej, aby mi na ratunek przybyła i oto dowiedziałem się od ludzi, że tu nad Wołgą jest Biskup polski na 

wygnaniu. Tom też rzucił wszystko i powiedział sobie, że choćby mi w drodze zmarznąć przyszło, albo głodem przymrzeć, 

to i tak pójdę. Tak i ja do was przyszedł księże Biskupie i taka mię radość ogarnęła, kiedym was zobaczył, że mi się  

zdawało, jakby się niebo przede mną otwarło. 

Teraz już nie mogłem się powstrzymać i uściskałem go serdecznie. Widziałem w wejściu tego człowieka nie tylko cudowną 

opiekę Bożą nad nim i nagrodę za męstwo w wierze, ale i dla mnie wymowną naukę: Ja, Biskup, postawiony do utwier-

dzenia innych, poddawałem się tęsknocie po pięciu latach wygnania, a ten biedak po czterdziestu i trzech latach, spędzo-

nych na obczyźnie, bez księdza, wśród innowierców, zachował taki zapał wiary i takie dziecięce do niej przywiązanie. 

Również i my prośmy Boga o łaskę żywej i mocnej wiary. Dobrze jest w tej intencji odmawiać akt wiary. 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy 

Wierzę w coś Objawił Boże, 

Twe słowo mylić nie może. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 4, 21 św. Łukasza 4, 21 --  3030  

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu  

z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś 

spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.  

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się  

pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust 

Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. 

Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi 

to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; 

dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co 

wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. 

I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden 

prorok nie jest mile widziany w swojej  

ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele 

wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy 

niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata  

i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował  

w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie 

został posłany, tylko do owej wdowy  

w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych 

było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden  

z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk 

Naaman”. 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się 

gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go  

z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na 

której ich miasto było zbudowane, aby Go 

strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, 

oddalił się. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  LLUTYUTY: :  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::  

Aby z wielkodusznością były otaczane opieką ofiary 

handlu ludźmi, przymusowej prostytucji i przemocy. 

MM YŚLIYŚLI   DDNIANIA   

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  27.I.201927.I.2019  

Tygodniowy Budżet             $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka             $  14,811.00  

-ofiary złożone online              $    3,774.00 

Razem              $  18,585.00  

 W poniedziałek 4-go lutego Mszy św. o 7  

wieczorem i nabożeństwa nie będzie z powodu 

naszego wyjazdu na zjazd kapłanów naszej  

diecezji. Zjazd potrwa do środy włącznie. W tych 

dniach nie będzie również Mszy świętych  

po angielsku, tylko nabożeństwa Słowa Bożego  

z Komunią św. prowadzone przez diakonów  

o 7 i 8.30 rano w kościele. 

 W sobotę 9-go lutego zabawa karnawałowa  

dla dzieci . Bilety do nabycia po Mszy św. o 1PM. 

 W Przyszły weekend podczas Mszy świętych   

angielskich i polskich  odbędzie się poświęcenie 

gardeł z okazji święta św. Błażeja. 

 Zakończyliśmy wizyty kolędowe. Składamy  

serdeczne Bóg Zapłać  wszystkim rodzinom,  

które nas zaprosiły, za gościnność i złożone  

ofiary.  

Mieszkańcy dumni są z księdza pochodzącego z ich 

parafii, dopóki nie zacznie ich upominać. 

W rodzinnym mieście podziwiano Jezusa tylko do 

chwili, gdy zaczął On wyżej stawiać pogan. 

Jeśli chcesz się podobać wszystkim, zapisz się do  

orkiestry dętej - mówił ksiądz Adam Boniecki. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

JJEREMIASZAEREMIASZA  JJRR  1,41,4--5.175.17--1919  

Za panowania 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. 

Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci 

rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem 

przed nimi. 

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze 

stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom 

judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. 

Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, 

gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  I LI LISTUISTU  ŚWŚW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOS-POS-

TOŁATOŁA  DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  12,3112,31--13,1313,13  

Bracia: 

Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze 

doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie 

miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie  

tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą 

wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,  

byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność 

moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, 

nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie 

szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się 

bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pa-

mięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współ-

weseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 

wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 

Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 

skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, 

której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po 

części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 

dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co 

dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po 

części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś 

największa jest miłość. 



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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

02/09/2019 

NIEDZIELA 

02/010/2019 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furmn 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Philip Pedicone 

Michał Przybylski 

Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Ania Mucha 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Krystyna Skoczylas 

Waldemar Stec 

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 

Grzegorz Dobek 

Zuzanna Waz 

Wlodzimierz Szyda 


