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      44  NNIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA  

  A A WSZYSCYWSZYSCY  SIĘSIĘ  ZDUMIELIZDUMIELI, , TAKTAK  ŻEŻE  

JEDENJEDEN  DRUGIEGODRUGIEGO  PYTAŁPYTAŁ: :   

«C«COO  TOTO  JESTJEST? N? NOWAOWA  JAKAŚJAKAŚ  NAUKANAUKA    

ZZ  MOCĄMOCĄ. N. NAWETAWET  DUCHOMDUCHOM  NIECZYSTYMNIECZYSTYM  

ROZKAZUJEROZKAZUJE  II  SĄSĄ  MMUU  POSŁUSZNEPOSŁUSZNE».».  

Mk 1,27 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
„R„ROZKAZUJEOZKAZUJE  NAWETNAWET  DUCHOMDUCHOM  NIECZYSTYMNIECZYSTYM  II  SĄSĄ  MUMU  POSŁUSZNEPOSŁUSZNE.” .”   

Kochani!  

Parę lat temu we Francji zmarł bardzo popularny ksiądz i piosenkarz zarazem Lucien Duval. Przed śmiercią 

Ojciec Duval napisał książkę o swoim uzależnieniu od alkoholu i o tym w jaki sposób Bóg pomógł mu  

przezwyciężyć tą straszną chorobę. W napisanej przez siebie książce duchowny nazywa swoje uzależnienie  

„piekłem” w życiu. Pisze: „Alkohol był dla mnie czymś, co musiałem pić. Moje ciało i moja dusza były nim 

zniewolone. Po zakończeniu mojej pierwszej terapii nie piłem przez dwa miesiące. Po tym czasie mój  

siostrzeniec zaprosił mnie na swój ślub. Podczas przyjęcia podszedł do mnie z kieliszkiem szampana  

i zaproponował, abym wypił jego zdrowie wraz z innymi. Głos w moim sumieniu mówił mi, „Nie, nie rób  

tego!” Ale również inne myśli wypełniały mój umysł. Pomyślałem sobie, że nie mogę odmówić mojemu  

siostrzeńcowi w takiej chwili, bo będzie to niegrzeczne.  

Po paru sekundach wewnętrznej walki odpowiedziałem: 

„Oczywiście, że tak . Wypiję twoje zdrowie.” Następnego  

popołudnia wypiłem dwie lampki czerwonego wina, a tego 

samego wieczoru następne cztery lampki i wszystko zaczęło 

się od początku. Moje uzależnienie wróciło. Kiedy sobie 

uświadomiłem co się stało, zacząłem nienawidzić samego 

siebie i straciłem wszelką nadzieję na wyleczenie się z tego 

nałogu . Moja beznadzieja podsuwała mi do głowy straszną 

myśl, że tylko śmierć może uczynić mnie wolnym.”  

Ojciec Duval stracił wiarę w siebie samego i innych ludzi, ale 

nie stracił wiary w Jezusa. Zrozumiał, że tylko Chrystus  

może uczynić go wolnym od nałogu. Pomiędzy sytuacją  

z życia Ojca Duval, a dzisiejszą Ewangelią istnieje  

podobieństwo. Człowiek z dzisiejszej Ewangelii był opętany 

przez złego ducha i nie był w stanie uwolnić się od niego  

o własnych siłach. Dopiero Jezus uczynił go wolnym od  

ducha nieczystego. Ojciec Duval był zniewolony przez  

alkoholizm i również nie był w stanie pomóc sam sobie.  

W końcu jednak wygrał walkę z nałogiem w Imię Jezusa 

Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii widzimy, że Jezus jest Bogiem, który ma władzę nad światem ziemskim  

i duchowym. Złe duchy są ciągle aktywne i starają się odciągnąć ludzi od Boga. Ale jedna rzecz jest pewna, że 

Jezus zwyciężył szatana i ma nad nim władzę. W naszym współczesnym świecie jest wiele osób opętanych 

przez duchy nieczyste. Ludzie ci potrzebują specjalistycznej pomocy i modlitwy, aby się stali wolni. Jako  

ludzie wierzący musimy również mieć świadomość tego, że duchy nieczyste atakują nas na różne sposoby. 

Czasami zły duch przeszkadza nam w modlitwie, albo sprawia, że czujemy się bardzo zmęczeni lub leniwi i nie 

chcemy się modlić. Innym razem przychodzi do nas pod osłoną chciwości, pożądania, gniewu lub pychy.  

Szatan zna dobrze również nasze słabości więc proponuje nam alkohol, narkotyki, pornografię, władzę lub 

pieniądze. Musimy się starać rozpoznawać jego różne twarze w naszym życiu. Spójrzmy dzisiaj w nasze serca  

i zapytajmy samych siebie, którą z twarzy złego ducha powinniśmy usunąć w Imię Jezusa. Jeśli poprosimy  

Jezusa z wiarą o pomoc, wtedy on rozkaże duchowi nieczystemu tak jak to uczynił w Ewangelii : „Ucisz się  

i wyjdź z niego”.   

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Marka 1, 21Św. Marka 1, 21--2828  

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi  

i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich  

bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni  

w Piśmie. 

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez 

ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz 

od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas  

zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus 

rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! »  

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać  

i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 

«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet  

duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». 

I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 

okolicznej krainie galilejskiej. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



KKOLEKTAOLEKTA  21.I.201821.I.2018  

Tygodniowy Budżet  $ 23,500 

        Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka  $  14,893 

-ofiary złożone online  $    8,783   

Razem    $  23,676 

 

CCHURCHHURCH  RROOFOOF  RREPAIREPAIR  FFUNDUND  

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    

PPOWTÓRZONEGOOWTÓRZONEGO  PPRAWARAWA    

PPWTWT  18, 1518, 15--2020  

Mojżesz powiedział do ludu: 

«Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka  

spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego 

będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana,  

Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: 

Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga  

mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego 

ognia, abym nie umarł». 

I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę 

im proroka spośród ich braci, takiego jak ty,  

i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił 

wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie 

słuchać moich słów, które on wypowie w moim 

imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. 

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić  

w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, 

albo wystąpi w imieniu bogów cudzych – taki 

prorok musi ponieść śmierć». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  7, 327, 32--3535  

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana,  

o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto 

wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy 

świata, o to, jak by się przypodobać żonie.  

I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica  

troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta  

i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, 

zabiega o sprawy świata, o to, jak by się  

przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by  

zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście  

godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. 

 W poniedziałek 29-go stycznia zapraszamy 

na Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo 

eucharystyczne. 

 W piątek 2-go lutego Święto Ofiarowania 

Pańskiego, tradycyjnie nazywane Matki  

Bożej Gromnicznej. Nie jest to święto  

obowiązkowe. W tym dniu Msza św.  

z poświęceniem gromnic w języku polskim  

o 7.30 wieczorem. Podczas tej mszy zostaną 

również poświęcone świece dla dzieci, które 

w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej. 

 Pierwszopiątkowa spowiedź od godziny 6.30 

wieczorem. 

 W sobotę 3-go stycznia zapraszamy na  

nabożeństwo I Soboty po Mszy św. o 6.30 

wieczorem. 

 W niedzielę za tydzień Msza św. z udziałem 

dzieci o 1 PM. Podczas mszy tradycyjne  

błogosławieństwo gardeł z okazji święta św. 

Błażeja. 



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 


