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      NNIEDZIELAIEDZIELA  ŚŚWIĘTEJWIĘTEJ  RRODZINYODZINY      



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic  

albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem  

Prawa Pańskiego  

Drodzy Przyjaciele! 

W swoim komentarzu do Ewangelii Św. Łukasza W Barclay tak 

wyjaśnia prawo, które Maryja i Józef chcieli wypełnić w świątyni: 

„Po urodzeniu dziecka płci męskiej niewiasta była nieczysta przez 

czterdzieści dni, jeżeli zaś urodziła dziewczynkę - okres nieczysto-

ści trwał osiemdziesiąt dni. W okresie tym mogła przebywać  

w domu i wypełniać swoje codzienne obowiązki, nie mogła  

natomiast wejść do świątyni lub brać udziału w jakichkolwiek  

obrzędach religijnych (3 Mojż. 12). Po upływie tego okresu musiała 

złożyć w świątyni jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka na 

ofiarę za grzech. Była to dosyć kosztowna ofiara i dlatego prawo 

powiadało (3 Mojż. 12, 8), że zamiast jagnięcia mogła przynieść 

drugiego gołąbka. Ofiara dwóch gołąbków zamiast jagnięcia  

i gołąbka była nazywana ofiarą ubogich. Tak więc Maria złożyła 

ofiarę jako biedna. I znowu widzimy, że Jezus narodził się  

w zwyczajnej rodzinie, w domu bez wygód, gdzie każdy grosz  

liczono bardzo dokładnie, gdzie wiedziano o trudnościach  

zdobywania środków na życie, gdzie często zaglądał niedostatek. 

Gdy z obawą patrzymy na piętrzące się trudności materialne,  

powinniśmy pamiętać o tym, że Jezus wiedział, co znaczy trudność 

wiązania końca z końcem”. 

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam także, że rodzice Jezusa przynieśli 

niemowlę do świątyni, aby je przedstawić Bogu. Przez ten akt  

ofiarowują dziecko Bogu i zawierzają Mu życie swojego Syna.  

Również w naszych rodzinach powinniśmy jak najczęściej  

zawierzać życie naszych dzieci Bogu. Nie możemy przeżyć za nich 

życia, ale możemy ich życie oddać Bogu zawsze. 

Jedna z więźniarek stalinowskiego łagru opisuje chrzest dzieci, 

które rodziły się w warunkach obozowych. „W obozowej chlewni,  

w warunkach, które jaskrawo odbiegają od normalnej estetycznej 

oprawy naszego otwarcia na sacrum, autorka wspomnień  

odmawiała przy niemowlęciu modlitwę: Niech twoje zmysły będą 

czyste, twój rozum - jasny. Niech twoja droga prowadzi ku dobru,  

a twoje czyny służą prawdzie. I niech się stanie Twoja wola, Panie. 

Amen. Gdy po odmówieniu Ojcze nasz i wyznaniu wiary polewała 

główkę niemowlęcia wodą, recytując formułę chrztu, miała  

niezłomne odczucie, że to nie ja czynię to, lecz moc, która jest  

wyższa ode mnie i która mną kieruje” (J. Życiński, Medytacje  

sokratejskie, Lublin 1991, s. 124). 

Niezależnie od naszej sytuacji nie możemy dać dzieciom nic  

lepszego, jak oddać je Bożej opiece. Wiedzieli o tym Maryja i Józef, 

ale rozumiała to także więźniarka stalinowskiego obozu. 

 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Łukasza 2, 22wg Św. Łukasza 2, 22--40 40   

 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 

Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do  

Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem 

jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde  

pierworodne dziecko płci męskiej będzie  

poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze 

parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie  

z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon.  

Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny,  

wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty  

spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił,  

że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza  

Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł  

do świątyni. 

A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby  

postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je 

w objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz,  

o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu  

w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy 

ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś  

wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 

pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 

mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do 

Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na 

upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 

któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę 

miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc 

wielu». 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela  

z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach.  

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem  

i pozostała wdową. 

Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie  

rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach  

i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej  

właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim  

wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia  

Jeruzalem. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



 

Bilety $35 do zakupu  
po polskich mszach św.  

w biurze parafialnym oraz   

Online: mojbilet.com 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  RRODZAJUODZAJU    

RRDZDZ  15, 115, 1--6; 21, 16; 21, 1--33  

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: 

«Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim 

obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». 

Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona,  

skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając  

potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej  

majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: 

«Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie,  

zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim  

spadkobiercą». 

Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim  

spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, 

który od ciebie będzie pochodził». 

I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: 

«Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 

uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje  

potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za 

zasługę. 

Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił 

jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną  

i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym  

właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał 

swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu 

zrodziła Sara, imię Izaak. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  HHEBRAJ-EBRAJ-

CZYKÓWCZYKÓW  HHBRBR  11, 8. 1111, 8. 11--12. 1712. 17--1919  

Bracia: 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, 

usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał 

objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 

idzie. 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego 

wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za 

godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto 

z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego,  

powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na  

niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu 

morza. 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę,  

ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na  

ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu  

powiedziane było: «z Izaaka będzie dla ciebie  

potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest 

wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na 

podobieństwo śmierci i zmartwychwstania  

Chrystusa. 



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 

KKOLEKTAOLEKTA  24.XII.201724.XII.2017  

Tygodniowy Budżet  $ 23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka  $ 17,320 

-ofiary złożone online   $   4,388  

Razem    $ 21,708 

BBOŻEOŻE  NNARODZENIEARODZENIE  20172017  

-ofiary złożone do koszyka  $ 39,491 

-ofiary złożone online   $    2,275 

Razem    $ 41,766         

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 W poniedziałek 1-go stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 

W tym roku nie jest to święto obowiązujące. Msze Święte będą  

o 9.00 i 11.00 po angielsku oraz o 1 PM w języku polskim. 

 Piątego stycznia o godzinie 8 wieczorem w naszym kościele  

odbędzie się koncert kolęd z udziałem polskich piosenkarzy: Anny 

Jurksztowicz, Majki Jeżowskiej i Andrzeja Krzywego. Bilety do  

nabycia po mszy świętej oraz przez internet.  

 Ze względu na planowany koncert spowiedź będzie od 5 do 5.30 

PM. Po spowiedzi komunia święta. W tym dniu nie będzie Mszy  

o 7.30 wieczorem. 

 Po Trzech Królach udamy się po kolędzie. Osoby, które życzą sobie 

odwiedzin kapłana z błogosławieństwem kolędowym, proszone są  

o zgłoszenie się w biurze parafialnym. 


