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UUROCZYSTOŚĆROCZYSTOŚĆ    

ŚŚWIĘTEJWIĘTEJ  BBOŻEJOŻEJ  RRODZICIELKIODZICIELKI  MMARYIARYI  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele! 

 Ojciec Clem Metzger zawsze rozpoczyna rekolekcje od przytoczenia ciekawego przykładu  

o kobiecie, która chciała stworzyć nową, ulepszoną wersję siebie. 

 „Owa pani w średnim wieku zostaje ranna w wypadku samochodowym. Pogotowie zabiera ją do szpitala.  

Kobieta co chwilę traci przytomność, ale w przebłyskach świadomości błaga Boga, żeby pozwolił jej przeżyć. 

Bóg ją uspokaja. Obiecuje, że będzie żyła jeszcze bardzo długo. Nie przyszedł na nią czas. 

Kobieta leży w szpitalu i wraca do sił po złamaniach. Przychodzi jej do głowy, że właściwie mogłaby przy okazji 

poprawić to i owo. Decyduje się na usunięcie tłuszczu z brzucha, potem z rozpędu powiększa piersi. Robi też 

lifting oczu i zmniejsza sobie nos. Wygląda i czuje się jako nowo narodzona. Zachwycona poprawioną figurą  

i twarzą, nie może się doczekać, żeby pokazać się światu. 

Kilka minut po wyjściu ze szpitala kobieta wpada pod  

wyjeżdżający zza rogu autobus i umiera. Trafia do nieba  

i wściekła wyrzuca Bogu: 

– Powiedziałeś, że będę żyć jeszcze długo. I co? 

Bóg przygląda się jej uważnie i odpowiada: 

– Nie poznałem cię!”  

 Dobrze, że ten Nowy Rok zaczynamy Uroczystością Maryi  

Świętej Bożej Rodzicielki. To właśnie Ona, Maryja pomaga 

nam podsumować zeszły rok i zrobić postanowienia na  

Nowy Rok w sposób najbardziej właściwy, bo z punktu  

widzenia wiary i naszych relacji z Bogiem i drugim  

człowiekiem. Dlatego właśnie Jezus dał nam Ją także za 

matkę. Kiedykolwiek nurtują nas pytania lub wątpliwości jak 

postępować w życiu, Maryja słucha nas z uwagą  

i wskazuje nam na swojego Syna, który ma odpowiedzi na 

najbardziej ważne i egzystencjalne pytania naszego życia. 

 Wpierw wypada nam podziękować za cały rok ubiegły, za 

wiele łask i błogosławieństw, którymi Bóg obdarzał nas przez 

wszystkie dni minionego roku. Trzeba też przeprosić  za to, że tak wiele z tych łask i darów nie wykorzystali-

śmy przez zaniedbanie i duchową opieszałość. Bardzo często też zaniedbywaliśmy okazje do uczynienia czegoś 

dobrego.  

Czas teraz na postanowienia. Postarajmy się o to, aby nasze postanowienia pomogły nam postawić Chrystusa 

w centrum naszego życia, tak jak to uczyniła Maryja. Oto kilka przykładowych postanowień w tej materii:  

Zadbam o codzienną modlitwę, dołożę wszelkich starań, aby być na każdej Mszy św. niedzielnej  

i w przykazane święta, postaram się regularnie czytać biblię( www.biblia90dni.pl ), regularnie będę  

przyjmował sakrament spowiedzi…. Takich i podobnych postanowień pomocnych w pogłębianiu naszej wiary  

i relacji z Bogiem każdy z Was może wymienić jeszcze wiele. Ważne jest, abyśmy o tym pomyśleli.  

Nie wyrzekajmy się tych postanowień na Wielki Post. Okres postu będzie tylko okazją do sprawdzenia jak nam 

idzie i odnowienia naszych postanowień. 

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg św. Łukasza 2, 16wg św. Łukasza 2, 16--2121  

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem  

i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie 

Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im 

zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, 

którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im  

pasterze opowiedzieli. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy 

i rozważała je w swoim sercu. A pasterze  

wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za  

wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to  

zostało przedtem powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać 

dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je  

nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 



SSZCZĘŚLIWEGOZCZĘŚLIWEGO  NNOWEGOOWEGO  RROKUOKU    

MMYŚLIYŚLI   DD N I AN I A   

„Nowy Rok zbliża człowieka do śmierci; cieszą 

się z tego albo ludzie oczekujący na niebo, albo 

bez wyobraźni” - pisał Stefan Kisielewski. 

Pasterze ostentacyjnie wyrażali radość, ciesząc 

się z narodzenia Jezusa; Maryja, wiedząc, jaki  

będzie los Jej Syna, rozważała to w sercu. 

„Sylwester wmawia, że jest cudownie, a Nowy 

Rok spuszcza głowę, jakby dzień wcześniej nie 

szalał” - zauważył Mirosław R. Kaniecki. 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  SSTYCZEŃTYCZEŃ:: 

 

Ewangelizacyjna: 

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności  

nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę  

i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej  

jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się  

z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.    

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 2-go stycznia zapraszamy na Mszę 

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W piątek 6-go stycznia przypada Pierwszy Piątek 

Miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o 7.30  

wieczorem. Spowiedź od godziny 7 PM. Spowiedź 

świąteczna spełnia warunek 1-go piątku. 

 W sobotę 7-go stycznia zapraszamy na  

nabożeństwo Pierwszej Soboty po Mszy św. o 6.30 

wieczorem. 

 W niedzielę za tydzień Msza św. z udziałem dzieci 

o 1 PM. Podczas Mszy Św. dzieci z Polskiej Szkoły 

przedstawią Jasełka. Po Mszy zapraszamy na 

wspólne kolędowanie przy barszczu i krokiecie  

w budynku starej szkoły. Ciasta na słodki stół mile 

widziane. 

 Zapisy na odwiedziny kolędowe kapłana u Ojca 

Witolda. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  LLICZBICZB    

LLBB  6, 226, 22--2727  

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz 

Aaronowi i jego synom: Tak oto macie  

błogosławić Izraelitom. 

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech 

cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku  

tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”. 

Tak będą wzywać imienia mojego nad  

izraelitami, a Ja im będę błogosławił». 

  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  GGALATÓWALATÓW      

GGAA  4, 44, 4--77  

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna  

swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod  

Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 

byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał  

do serc naszych ducha Syna swego, który  

woła: «Abba, ojcze!» A zatem nie jesteś już  

niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem,  

to i dziedzicem z woli Bożej. 

W imieniu naszej Wspólnoty Franciszkańskiej  

życzę Wam błogosławionego  

i Szczęśliwego Nowego Roku.  

Niech Błogosławiona Dziewica Maryja,  

Święta Boża Rodzicielka pomoże nam  

zachować silną i żywą wiarę w Boga.  

Niech Jej Syn, Jezus Chrystus  

napełni nasze serca pokojem i dobrem.  

Niech miłość Jezusa spocznie na nas  

i uczyni nas ludźmi wnoszącymi wszędzie  

Boży pokój, łaskę i miłosierdzie.  

Życzę wszystkim również zdrowia i powodzenia na 

każdy Dzień Nowego Roku. 



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 W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

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

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

01/07/201601/07/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

01/08/201701/08/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kayetan Jarzabek 

Michal Korzec 

Michal Lupa 

Philip Jackowski 

Maya Rogalski 

Ada Saletnik 

Philip Pedicone 

Piotr Ptaszek 

Maja Fjczyk 

LLEKTORZYEKTORZY  

Piotr Kotowski-Castiglione 

Elżbieta Bartosz 

Katarzyna Ciochon 

Jerzy Wąż 

Grzegorz Dobek 

Waldemar Stec 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Grażyna Rolkowska 

Tadeusz Leszewicz 

Janina Adamczyk 

Zuzanna Waz 

Iwona Szyda 




