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      NNIEDZIELAIEDZIELA  CCHRYSTUSAHRYSTUSA  KKRÓLARÓLA      

Wtedy odezwie się Król do tych Wtedy odezwie się Król do tych   
po prawej stronie: po prawej stronie:   

„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, weźcie w posiadanie królestwo,   
przygotowane wam od założenia przygotowane wam od założenia   

świata!...” świata!...”   

Mt.25:34 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„I „I PÓJDĄPÓJDĄ  CICI  NANA  MĘKĘMĘKĘ  WIECZNĄWIECZNĄ, , SPRAWIEDLIWISPRAWIEDLIWI  ZAŚZAŚ  DODO  ŻYCIAŻYCIA  WIECZNEGOWIECZNEGO””  

Drodzy Przyjaciele, 

W czasach Średniowiecza i Renesansu, Sąd Ostateczny dla większości Chrześcijan był bardzo ważny.  

Obrazy i rzeźby Sądu Ostatecznego często były umieszczane nad wejściem kościołów i katedr oraz na ścianach. 

Przypominały one ludziom o przemijaniu życia ziemskiego oraz o ostatecznym celu człowieka. Przez wieki, 

wielu chrześcijan kanonizowanych i nie kanonizowanych, w różny sposób starało się myśleć i pamiętać  

o wieczności, aby dobrze i święcie żyć. 

Weźmy dla przykładu św. Teodozjusza. Był mnichem i żył w Palestynie w V wieku po Chrystusie.  

Po osiągnięciu pewnego etapu świętości, postanowił utworzyć nowy klasztor, który przyciągnął tak dużo  

powołań, że bardziej przypominało to miasto klasztorne, niż sam tylko klasztor. 

Jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobił po założeniu klasztoru była raczej szokująca. W centralnym miejscu  

wirydarza klasztornego wykopał duży grób. Kiedy zakończył, mała grupa ciekawskich mnichów zebrała się  

wokół dołu, aby uzyskać wyjaśnienie. Teodozjusz powiedział: “Widzicie tu grób. Wszyscy tutaj jednego dnia 

będziemy pochowani i obrócimy się w proch, z którego powstaliśmy. Pamiętajcie to moi synowie, abyście  

nigdy nie odeszli od Pana , ale szli drogą modlitwy i samozaparcia. Lepiej jest umrzeć dla siebie każdego dnia  

i zmartwychwstać w Dniu Sądu Ostatecznego, niż być głupcem i żyć w pełni uciech dnia codziennego  

i pozostać w grobie na zawsze.” 

Bardzo często myślimy o ostatecznym przyjściu Chrystusa jako o sądzie na końcu życia, który jest czymś  

bardzo odległym, czego nie musimy się obawiać i już teraz o to martwić. Jezus jednak zaskakuje nas kiedy  

mówiąc: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie”, ma na myśli, że przychodzi teraz w innych, którzy potrzebują naszej 

pomocy. Dlatego to jest bardzo ważne, jak my odpowiadamy na Jego przyjście w ludziach potrzebujących tu  

i teraz, ponieważ nasz teraźniejszy wybór ma wpływ na ostateczne słowa Jezusa Chrystusa Króla, który powie 

do nas: „Przyjdźcie wy błogosławieni” albo : „Odejdźcie ode mnie”. 

Dzisiejsza Uroczystość Chrystus Króla i Ewangelia przypomina nam , że w Chrystusie każdy człowiek jest  

naszym bliźnim. Cokolwiek dobrego robimy dla drugiego, robimy to dla samego Chrystusa, przyspieszając 

ostateczne zwycięstwo, kiedy razem zgromadzimy się w domu naszego Ojca w niebie. Zawsze kiedy czynimy 

dobro dla drugiego ma to znaczenie dla świata, bo ma to znaczenie dla człowieka któremu usługujemy.  

Sąd ostateczny będzie oparty na tym, co zrobiliśmy, albo nie zrobiliśmy dla tych najmniejszych. Najmniejsi 

wśród nas mogą być głodni, wyczerpani ale także mogą być samotni i nie kochani. Najmniejsi wśród nas mogą 

być spragnieni, ale także zrezygnowani własnym życiem. Najmniejsi wśród nas mogą być obcy, nieznani nam, 

ale też ci blisko nas, których nie zauważamy i ignorujemy. Najmniejsi wśród nas mogą być nadzy, bez ciepłych 

ubrań podczas zimy, ale także ci którzy otwierają się na innych w niewłaściwy sposób rozpaczliwie szukając 

akceptacji. Najmniejsi wśród nas mogą być ci którzy są chorzy fizycznie, ale to także ci, którzy są chorzy  

duchowo i przeżywają różnego rodzaju trudności. Najmniejsi wśród nas mogą być ci zamknięci w więzieniu, 

ale także ci zamknięci w swojej próżności. 

Często widzimy tych najmniejszych wokół nas: w naszych parafiach, naszych rodzinach, w pracy,  

w sąsiedztwie. Chrystus chce, abyśmy zauważyli ich potrzeby i starali się im zaradzić. Musimy to zrobić,  

aby usłyszeć słowa Pana: „Przyjdźcie wy którzy jesteście błogosławieni.” Chrystus mówi do nas te słowa już 

teraz, kiedy służymy najmniejszym, i powtórzy je w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy spotkamy się z Nim  

twarzą w twarz. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 W poniedziałek  27-go listopada  o 7 wieczorem 

zapraszamy na Mszę św.  i nabożeństwo  

wypominkowe.  

  W piątek 1-go grudnia Pierwszy Piątek Miesiąca. 

Zapraszamy na Mszę św. o 7.30 wieczorem.  

Spowiedź od 6.30 PM. 

 W sobotę 2-go grudnia  nabożeństwo Pierwszej 

Soboty po Mszy św. o 6.30 wieczorem. 

 W niedzielę za tydzień o 1 PM Msza św. z udzia-

łem dzieci. Po Mszy św. spotkanie dzieci ze św. 

Mikołajem w kościele. 

  W sobotę 9-go grudnia podczas Mszy św. o 6.30 

PM w naszym kościele odbędzie się prezentacja  

o Całunie Turyńskim przeprowadzona przez 

świecką misjonarkę Annę Krogulską. 

 Dziękujemy za ofiary składane na remont dachu 

naszego kościoła. Tych, którzy chcą nas wesprzeć 

prosimy o przynoszenie ofiar w kopertach  

z dopiskiem naprawa dachu. Można również  

złożyć swoją ofiarę drogą elektroniczną przez Give 

Central klikając na Roof Repair Fund. 

 Od dzisiaj można używać myParish App. Jak go 

zainstalować jest wytłumaczone na karteczkach, 

które są na stoliku przy wyjściu z kościoła.  

 Zapraszamy wszystkich na Rodzinnego Sylwestra, 

który odbędzie się w budynku nowej szkoły. Bilety 

do nabycia po Mszy Świętej. 

 

 

FFUNDUSZUNDUSZ  NNAPRAWYAPRAWY  DDACHUACHU  

  

  

CCHURCHHURCH  RROOFOOF  RREPAIREPAIR  FFUNDUND  

Goal: $170,000 

Collected this week:    $ 44,080.00  

 Collected to date:        $ 85,369.80 
  

Make Your Donation Go Twice Make Your Donation Go Twice 

as Far!as Far!  
We were blessed by two generous donors: Saint  

Margaret Mary Knights of Columbus (undisclosed 

amount) and one parishioner (up to $30,000)  

who offered to match dollar-for-dollar each donation 

contributed towards our Church Roof Repair Fund by 

the end of   December 31, 2017.  
  

Help us RAI$E THE ROOF and donate today! 
  

There are several easy ways to contribute: 

 By Cash or Check  

 You may use your bank’s Bill Paying Service to 

make payment. Instruct your bank to make check 

payable to: St. Margaret Mary Church and on the 

memo line put Roof Repair Fund 

 Parish Online giving website:  
          www.givecentral.org/donate 

   

You will be able to take advantage of 2017 Tax Deduction 

if you make your contribution before December 31, 2017. 

Katecheza 
CAŁUN TURYŃSKI 

PROWADZONA PRZEZ: 

dr Annę Krogulską -  

misjonarkę świecką, prezesa  

Stowarzyszenia Misjonarzy 

Świeckich „Inkulturacja”  

 Sobota  9 Grudnia 2017  

Podczas Mszy Św. o Godz.6:30 Pm 

KKOLEKTAOLEKTA  19.XI.201719.XI.2017  

Tygodniowy Budżet  $ 23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka $ 16,659 

-ofiary złożone online  $   7,563 

Razem    $  24,222 

Naddatek   $        722 

           Św. Mikołaj Św. Mikołaj   

  

Niedziela 3 GrudniaNiedziela 3 Grudnia  

http://www.givecentral.org/donate


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 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza 25, 31Św. Mateusza 25, 31--4646  

   Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy 

aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.  

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli  

jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 

Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  

   Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: 

„Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie  

królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 

   Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 

głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci 

pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub  

nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub  

w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: 

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu  

z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 

   Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode 

Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 

aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 

   Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 

albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym 

albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy odpowie im: 

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście 

jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.  

   I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia  

wiecznego». 


