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      33  NNIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA  

JJEZUSEZUS  RZEKŁRZEKŁ  DODO  NICHNICH: :   

«P«PÓJDŹCIEÓJDŹCIE  ZAZA  MMNĄNĄ, , AA  SPRAWIĘSPRAWIĘ, ,   

ŻEŻE  SIĘSIĘ  STANIECIESTANIECIE  RYBAKAMIRYBAKAMI  LUDZILUDZI».».  
Mk 1,17 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
„C„CZASZAS  SIĘSIĘ  WYPEŁNIŁWYPEŁNIŁ  II  BLISKIEBLISKIE  JESTJEST  KKRÓLESTWORÓLESTWO  BBOŻEOŻE. N. NAWRACAJCIEAWRACAJCIE  SIĘSIĘ  II  WIERZCIEWIERZCIE  WW  EEWANGELIĘWANGELIĘ.” .”   

Kochani!  

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus spotyka kilku rybaków, którzy płuczą i naprawiają swoje sieci. Jezus powołuje 

czterech z nich, aby poszli za Nim. Andrzej, Szymon, Jan i Jakub potraktowali zaproszenie Chrystusa bardzo 

poważnie. Opuszczają swoje domy, swoją pracę, swoje rodziny. Porzucają również swoje sieci, aby podążać za 

Jezusem. Te rybackie sieci mają symboliczne znaczenie i przedstawiają wszystkie sposoby i rzeczy, które  

bardzo przywiązywały ich do tego świata. Zostawiają sieci, zostawiają to wszystko, aby w wolności podążać za 

tym, który ich powołał. Porzucają dotychczasowy sposób życia i myślenia, w pewnym sensie nawracają się,  

w swoich sercach czują, że muszą podążać za Jezusem, którego obecność tak głęboko się ich dotknęła.  

Ten moment rozpoczął nowy rozdział ich egzystencji, rozdział, w którym Chrystus będzie najważniejszy.  

Będą prowadzić inne życie. Już dłużej nie będą wiązać się  

rzeczami ziemskimi, ale będą się starać myśleć i dążyć do 

tego, co Boże. Będą się starać uwalniać od tego co ziemskie, 

aby zasmakować tego co wieczne, tego co prowadzi do  

Nieba.  

Czy więc, aby naśladować Jezusa i być dobrym  

chrześcijaninem, musimy porzucić nasze rodziny, domy i to 

co po-siadamy? Czy musimy zostawić nasze dotychczasowe 

życie i stać się mniszkami, czy mnichami, albo zakonnicami 

czy zakonnikami, albo kapłanami?. Dla niektórych ludzi  

odpowiedź brzmi: Tak. Ale co z resztą ludzi żyjących na 

świecie? Większość jest powołana do naśladowania Jezusa 

jako świeckie osoby w małżeństwie, albo w życiu w pojedyn-

kę. Większość ludzi ma świeckie powołania i kariery.  

Dzisiejsza Ewangelia daje nam pewne wskazówki do tego jak 

odpowiedzieć wiernie na zaproszenie Chrystusa do  

na-śladowania Go bez względu na to jakim powołaniem nas 

Bóg obdarzył.  

Jezus wzywa nas do skruchy, do nawrócenia, do zmiany sposobu myślenia i życia. Jezus zaprasza nas do  

usuwania chwastów i przeszkód w naszym życiu, które utrudniają, albo niszczą nasze relacje z Chrystusem. 

Możemy być tak bardzo zakotwiczeni w naszą codzienną egzystencję, sprawy i problemy, że nie myślimy  

o Bogu. Możemy być tak zaplątani w sieci doczesności , że zapominamy o prawdziwym sensie i celu naszego 

życia. Tym celem jest osiągnięcie szczęścia wiecznego i przebywanie z Bogiem na zawsze.  

W większości niewiele osób może i powinno zostawić normalne, codzienne życie za sobą. Ale każdy z nas może 

to uczynić w sposób duchowy, pozwalając Jezusowi zmieniać nasze życie, nasz sposób myślenia, nasze złe 

przyzwyczajenia i wady. Możemy żyć Ewangelią w pracy, w szkole, w rodzinie. To jest to, do czego zachęca nas 

Pismo Święte: żyć na tym świecie, ale tak jakbyśmy z tego świata nie byli. Bardzo łatwo jest stać się częścią  

tego świata i zapomnieć, że Chrystus powołuje nas do czegoś innego. Możemy przeżywać nasze życie myśląc 

tylko o sobie, a nie o innych, myśląc tylko o tym, co tutaj i teraz, a zapominając o tym, co nas czeka po śmierci. 

Nasz Mistrz, Jezus Chrystus nie jest z tego świata i my również nie jesteśmy z tego świata. Musimy żyć  

ze świadomością, że czekają nas rzeczy o wiele większe i wspanialsze. Żyjmy więc na tym świecie,  

ale pamiętajmy, że nie możemy być tym światem skrępowani.   

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Marka 1, 14Św. Marka 1, 14--20 20   

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do  

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię!» 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał  

Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak  

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  

I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, 

że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, 

porzuciwszy sieci, poszli za Nim. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza,  

i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi  

i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni,  

zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem  

z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  SSTYCZEŃTYCZEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  EEWANGELIZACYJNAWANGELIZACYJNA    

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz  

z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć 

swoją wiarą w pełnej wolności.  

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

1/27/20181/27/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

1/28/20181/28/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Natalia Pocica 

Kamil Pocica 

Patryk Pocica 

Michal Przybylski 

Sebastian Hess 

Kacper Zapal 

Ania Mucha 

LLEKTORZYEKTORZY  

Piotr Kotowski -

Castiglione 

Kasia Zeliszczak 

Marcin Wojtulewicz 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni  

do służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Zuzanna Waz 

Janina Adamczyk 

Iwona Hess 

Tadeusz Leszewicz 

KKOLEKTAOLEKTA  14.I.201814.I.2018  

Tygodniowy Budżet  $ 23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka  $  14,893 

-ofiary złożone online  $    3,113 

Razem    $  18,006 

Brakująca Suma   $    5,494 

CCHURCHHURCH  RROOFOOF  RREPAIREPAIR  FFUNDUND  

Zebrane w tym tygodniu:   $       1,950.61  

Zebrane do dziś:             $  193,192.41 

Dziękuję wszystkim naszym parafianom  

i ofiarodawcom za hojne darowizny i wsparcie 

dla Świętej Małgorzaty Marii. Zebrane  

dodatkowe pieniądze zostaną wykorzystane do 

wymiany skylight i poprawy wentylacji wieży 

oraz do konserwacji płaskiego dachu zarówno  

w Kaplicy, jak i w Bethany Lobby.        

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

JJONASZAONASZA  JJONON  3, 13, 1--5. 105. 10  

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi  

słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego  

miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci  

zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak 

powiedział Pan. 

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy 

dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto  

jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze  

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili  

post i przyoblekli się w wory od najstarszego do  

najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że  

odwrócili się od złego postępowania. I ulitował  

się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich 

sprowadzić, i nie zesłał jej. 

  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  I LI LISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKORYNTIANORYNTIAN    

1 K1 KOROR  7, 297, 29--3131  

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba 

więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby  

byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie 

płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie 

radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie 

posiadali; ci, którzy używają tego świata,  

tak jakby z niego nie korzystali. Przemija  

bowiem postać tego świata. 

 W poniedziałek 22-go stycznia zapraszamy na 

Mszę św. o 7 PM i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W sobotę 10-go lutego zapraszamy na parafialny 

Dinner-Dance. Bilety do nabycia po mszach  

z tylu kościoła albo na stronie internetowej. 



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 


