
Zakon Ojców Franciszkanów Konwentualnych 
P

ar
af

ia
  

Św
.  

M
ał

go
rz

at
y 

 M
ar

ii 

1 5  s ty c z ni a ,  2 0 2 3  

11
1 

S
. H

u
b

b
ar

d
 S

t.
  A

lg
o

n
q

u
in

,  
lL

 6
01

02
 

I I  N i e d z i e l a  Z w y k ł a  



 
  
 

II Niedziela Zwykła  

W dzisiejszych czytaniach słyszymy św. Jana 
Chrzciciela, który widząc Jezusa, mówi: „Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). 
Co musieli pomyśleć słuchacze św. Jana? Co my z 
tego rozumiemy? Podczas każdej Mszy św. wszyscy 
modlimy się: «Baranku Boży, który gładzisz grzechy 
świata, zmiłuj się nad nami / obdarz nas pokojem», a 
kapłan zaprasza nas do Komunii św., mówiąc: «Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…».  

Bez wątpienia, gdy Jan mówił «oto Baranek Boży» 
wszyscy rozumieli to, co chciał wyrazić, że 
„baranek” jest metaforą o charakterze mesjanistycznym, którą używali prorocy,  przede wszystkim Izajasz, i 
że była ona rozpoznawalna przez wszystkich pobożnych żydów. Z drugiej strony, baranek (lub jagnię) jest 
zwierzęciem, które żydzi poświęcali dla przypomnienia Paschy, wyzwolenia z niewoli egipskiej. Wieczerza 
paschalna zawiera w sobie element jedzenia baranka. Dodatkowo Apostołowie i Ojcowie Kościoła mówią, iż 
baranek jest symbolem czystości, prostoty, dobroci, cichości, niewinności, ...a Chrystus jest Czystością, 
Prostotą, Dobrocią, Niewinnością. Św. Piotr powie: „zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa, jako 
baranka niepokalanego i bez zmazy” (1P 1,18n).  

Chrystus jest barankiem, który gładzi grzech świata, który został poświęcony, aby dać nam łaskę. Walczmy, 
by wciąż żyć w tej łasce, walczmy przeciw grzechowi. Piękno duszy żyjącej w łasce jest tak ogromne, że nie 
da się porównać z żadnym innym pięknem. Czyni nas wdzięcznymi Bogu i godnymi, by być kochanym. 
Dlatego, w mszalnym „Gloria” mówi się o pokoju właściwym dla ludzi, w których On ma upodobanie, 
którzy żyją w łasce. Jak uczył Jan Paweł II: „Zdobądźmy się na życie w łasce. Jezus narodził się w Betlejem 
właśnie po to (…) Żyć w łasce to najwyższa godność, to niepomierna radość, gwarancja pokoju, 
najwznioślejszy ideał”.  

 

Pokój i dobro  

 

Bracia franciszkanie.  

W           G  

    SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  JANA 

                    J 1,29-34 

 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i 
rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po 
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył god-
nością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić 
wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 
 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja 
Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 
posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 
„Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i 
spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świ-
adectwo, że On jest Synem Bożym».  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

                                         Iz 49, 3.5-6 

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, 
w tobie się rozsławię». 
 

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się 
moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie 
ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym 
nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. 
 

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla 
podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 
ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla 
pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 
ziemi».  

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian                     
                1 Kor 1,1-3 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w 
Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. 
 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».  

 

1. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do przygotowania i poprowadzenia jasełek, 
szczególnie p. Ewie Pawlikowskiej, 
Gosi Czubat i Zuzi Wąż, rodzicom dzieci i 
nauczycielom polskiej szkoły. Także naszej 
grupie parafialnej za zorganizowanie spotkania 
kolędowego, za smaczny barszcz z krokietami i 
tym, którzy przynieśli ciasta. Było nas bardzo 
dużo, dziękujemy wszystkim za obecność i 
zapraszamy na przyszłość. 

2. Projekt rewitalizacji otoczenia kościoła i 
plebanii: zakup nowych drzewek i krzewów. 
Rodziny, które chciałyby wesprzeć wspomnianą 
akcję, prosimy o kontakt z proboszczem o. 
Zbigniewem. 

3. W poniedziałek 16.01 zapraszamy na Mszę św. 
i nabożeństwo o godz. 7 PM. 

4. Również w poniedziałek 16.01 biuro parafialne 
będzie nieczynne (Martin Luter King Day). 

5. Zapisy do parafii są przyjmowane w biurze 
parafialnym. 

6. Intencje na polskie Msze św. przyjmowane są 
w weekendy przed i po każdej polskiej Mszy św. 
oraz w tygodniu w biurze parafialnym. 

7. Wszystkim Wam – naszym parafianom i 
gościom – życzymy błogosławionej niedzieli i 
całego tygodnia. 

OGŁOSZENIE: 

Polska szkoła poszukuje osoby na stano-

wisko woźnego.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z dyrekcją szkoły: 

Dyrektor: Tadeusz Młynek tel 224 436 0321 

Vice dyrektor: Agnieszka Kostrzewa tel 224 600 0406. 



Parafia  
Św. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Strona Internetowa:                    
www.po-polsku.stmargarettmary.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 

 

O. Zbigniew Zajchowski Email:                           
                  frzibi@saintmargaretmary.org 

O. Tomasz Ryba E-mail: 
                        frtomasz@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 
                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   
Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 

 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

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. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 
Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

  KOLEKTA TYGODNIOWA z 7/8 stycznia, 2023                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $                18,154.33  

 Donacje  $                6,456.00                                                               
                                 $              24,610.33                                                
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $                6,637.00                                     
 Donacje $                  200.00                                                      
   $                6,837.00      
 Razem                  $              31,447.33  

Budżet $23,500            Nadmiar:       (7,947.00) 

Modlitwa 

Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce, a 

przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź 

naszą obroną. Oby go Bóg 
pogromić raczył, pokornie o 

to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy 
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.      

Amen.  

Listy Podatkowe 2022  
Listy podatkowe 2022 będą dostępne do końca 

stycznia. Jeśli chcesz otrzymać papierową kopię 
swojego listu z 2022 r., zadzwoń lub odwiedź biuro 

parafialne. Jeśli chcesz otrzymać kopię elektroniczną, 
wyślij wiadomość e-mail na adres 
lkeane@saintmargaretmary.org. 

  
Pamiętaj, że jeśli 

przyczyniłeś się do 
któregokolwiek z apeli 

(diecezjalnych krajowych, 
międzynarodowych lub 
misyjnych). otrzymasz 

osobny list pocztą z diecezji.  
 

Dziękujemy za wsparcie i donacje.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:lkeane@saintmargaretmary.org


Święty Hilary z Poitiers, biskup i doktor Kościoła 

Hilary urodził się ok. 310 r. w Poitiers (Francja) jako syn pogańskich notabli. 
Zdobył bardzo dobre wykształcenie i został retorem. Z wielkim 

zaangażowaniem studiował Pismo Święte, w którym zachwycił go sposób ob-
jawiania się Boga. Szczególnie zafascynowało go boskie imię ze Starego Testa-
mentu: "Jestem, Który Jestem". Pod wpływem długotrwałej i głębokiej lektury 
Ewangelii św. Mateusza i św. Jana nawrócił się i przyjął chrzest w 345 roku już 

jako żonaty mężczyzna (jego córką była św. Abra). Był na tyle gorliwym 
wyznawcą, iż w 350 roku (podawane są też daty 353 i 354) obrano go 

biskupem rodzinnego miasta (nazywanego wtedy Pictavium). Zgodnie z 
ówczesną praktyką żonaci mężczyźni mogli być podnoszeni do takiej godności. 

Celibat nie był jeszcze wówczas w Kościele powszechnym zwyczajem. 
Ponieważ w sporze ariańskim odmówił potępienia św. Atanazego z Aleksandrii, który bronił prawdy o 

bóstwie Chrystusa, cesarz Konstancjusz skazał go w 356 r. na wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej 
(obecnie Turcja). Kilka lat pobytu na wygnaniu wykorzystał na dokładne zapoznanie się z teologią 

Wschodu, której bogactwo, subtelność i precyzję pojęć starał się po powrocie z wygnania rozpowszechnić 
w Kościele łacińskim. Czerpiąc ze wschodnich inspiracji, wzbogacał też zachodnią liturgię. Chcąc pogłębić 
wiedzę teologiczną swoich wiernych, komponował hymny liturgiczne. Ze względu na intensywną działal-

ność na rzecz porozumienia między Wschodem a Zachodem bywa czasami nazywany pierwszym eku-
menistą. Prowadził czynne życie jako pasterz i teolog, wpływając na charakter Kościoła Galii. 

Nieustraszony, pisał z wygnania listy do wiernych, by ich utwierdzić w wierze. Napisał też kilka rozpraw 
na tematy, które były poruszane przez arian. Otrzymał piękny przydomek "obrońcy Galii", gdyż właśnie 
przez swoją postawę, kazania i pisma uchronił swoją ojczyznę od herezji. Po powrocie z wygnania czynił, 
co tylko było w jego mocy, by zabliźnić rany, zadane Kościołowi przez Ariusza i jego protektorów. Jego 

zasługą było zwołanie synodu do Paryża (360), na którym biskupi Galii przyjęli wyznanie wiary, ułożone 
na soborze w Nicei. Żył w wielkiej przyjaźni ze św. Marcinem, biskupem 

Tours. Ochrzcił go i był jego kierownikiem duchowym. 
 

Hilary nie umiał mówić "w stylu ludowym", dlatego też nie zasłynął jako 
kaznodzieja, ale był bardzo wybitnym teologiem. Niektórzy patrologowie 
uważają, że jego wielkość przyćmił dopiero św. Augustyn. Hilary wniósł 

ogromny wkład w rozwój chrystologii i nauki o Trójcy Świętej, dlatego też 
został 13 maja 1851 r. zaliczony do grona doktorów Kościoła przez bł. Piusa 

IX. 
Zmarł w 367 roku. Pozostawił po sobie sporą spuściznę literacką, z której 

najcenniejszym jest traktat De Trinitate (O Trójcy Świętej). Jego 
śmiertelne szczątki złożono w bazylice cmentarnej w Poitiers, noszącej 

obecnie jego imię. Niestety, fanatyczni kalwini dużą ich część zniszczyli (w 
1562 r.). Ocalała tylko ta ich część, która przedtem została umieszczona w 
kościele św. Dionizego w Paryżu, i druga znaczna część podarowana dla 
kościoła św. Jerzego w Le Puy. Te ostatnie relikwie sprowadzono w roku 

1698 do Poitiers, gdzie doznają szczególnej czci. 
Św. Hilary należy do pierwszych wyznawców, którym Kościół na Zachodzie 

zaczął oddawać publicznie liturgiczną cześć. Wcześniej było to niemal 
wyłącznym przywilejem męczenników. Jest patronem Poitiers i La Roche. Modlą się do niego ukąszeni 

przez węże. 
 

W ikonografii św. Hilary przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są: księga, laska pas-
terska, mitra, pióro pisarskie, piorun; smok lub wąż - symbolizujące arian.  



INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA NA STYCZEŃ 

Intencja: Za wychowawców 

Módlmy się, aby wychowawcy byli 
wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa 
zamiast rywalizacji i wspierając przede 
wszystkim wrażliwych młodych ludzi.  

Adoracja w naszej parafii 

Poniedziałek:          
8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                          
9:30 am - 8:00 pm                                                   
Pierwszy piątek:   
10:30 am  - 6:00 pm 

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w 
jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego 
właśnie Chrystus-Odkupiciel "objawia w pełni człowieka samemu 
człowiekowi". To jest ów - jeśli tak wolno się wyrazić - ludzki wymiar Taj-
emnicy Odkupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, 
godność i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek 
zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo pot-
wierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stwor-
zony na nowo!  

[Encyklika "Redemptor Hominis", 1979 r.]  


