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      Uroczysto ć Chrystusa KrólaUroczysto ć Chrystusa Króla  

Mk 12;43 

WTEDY PRZYWOŁAŁ SWOICH UCZNIÓW  

I RZEKŁ DO NICH: «ZAPRAWDĘ,  

POWIADAM WAM: TA UBOGA WDOWA 

WRZUCIŁA NAJWIĘCEJ ZE WSZYSTKICH, 

KTÓRZY KŁADLI DO SKARBONY. 

 

„Piłat zatem powiedział do NiegoŚ „Piłat zatem powiedział do NiegoŚ   
«A więc jeste  królem?» Odpowiedział JezusŚ «A więc jeste  królem?» Odpowiedział JezusŚ 

Tak, jestem królem.” Tak, jestem królem.”   
 Jn 18:37a 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Drodzy Przyjaciele 

Pewna historia opowiada o irlandzkim królu, który 
był bezdzietny.  Dlatego król podjął decyzję, aby 
następcę tronu znale ć pomiędzy swoimi  
poddanymi. Podstawową i jedyną cechą kandydata 
na tron królewski   miała być miło ć Boga  
i bli niego. W jednej z odległych wiosek królestwa 
ył biedny, ale wra liwy młodzieniec, znany  

z dobroci i uprzejmo ci dla wszystkich. Mieszkańcy 
wsi zachęcili chłopca, aby wziął udział w konkursie 
na przyszłego króla.  Rada wioski zarządziła nawet 
zbiórkę pieniędzy i ywno ci dla niego na daleką 
drogę do królewskiego pałacu. Po kilku dniach  
młodzieniec przybył pod zamek królewski, gdzie 
zobaczył ebraka siedzącego na ławce w parku  
królewskim,  ubranego w dziurawe łachmany.  

ebrak trząsł się z zimna, prosząc o jedzenie.  
Nasz młodzieniec poruszony tym widokiem oddał 
ebrakowi swój płaszcz  i jedzenie, które zachował 

na powrotną drogę.  Po jakim  czasie młodzieniec 
został zawołany i zaprowadzony do pałacu przed 
oblicze władcy. Ukłoniwszy się głęboko przed  
królem, młodzieniec podniósł oczy i ku swemu 
zdziwieniu zobaczył, e na tronie siedzi  król  
ubrany w płaszcz podarowany ebrakowi w parku. 

ebrakiem z parku okazał sie być sam król, który  
w ten sposób sprawdzał miło ć Boga i bli niego u kandydatów na tron. 

Dzisiaj uroczy cie obchodzimy więto Jezusa Chrystusa Króla Wszech wiata. Wyznajemy, e Jezus 
jest naszym Królem. Wiemy, e jego królestwo nie jest z tego wiata. Nie jest to królestwo wojny, 
przemocy, pychy, chciwo ci.... Jest to królestwo miło ci, miłosierdzia, przebaczenia i pokornej słu by 
dla innych. Nasz król Jezus Chrystus zasługuje na naszą miło ć, poniewa  umarł za nas na krzy u. 
Jezus wróci powtórnie na końcu czasów, aby nas wprowadzić do swojego królestwa. Dlatego wła nie 
jeste my powołani do szerzenia Królestwa Bo ego ju  teraz , w wiecie w którym yjemy i między 
lud mi, których spotykamy. Codziennie modlimy się o przyj cie, tego królestwaŚ „ Przyjd  królestwo 
twoje..” 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII    

WźDŁUżWźDŁUż    

WI TźżOWI TźżO  JJANAANA    18, 3318, 33BB--3737  

Piłat powiedział do JezusaŚ «Czy Ty jeste  Królem  
ydowskim?»  

Jezus odpowiedziałŚ «Czy to mówisz od siebie, czy 
te  inni powiedzieli ci o Mnie?» 

Piłat odparłŚ «Czy ja jestem ydem? Naród Twój  
i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłe ?» 

Odpowiedział JezusŚ «Królestwo moje nie jest  
z tego wiata. żdyby królestwo moje było z tego 
wiata, słudzy moi biliby się, abym nie został  

wydany ydom. Teraz za  królestwo moje nie jest 
stąd». 

Piłat zatem powiedział do NiegoŚ «A więc jeste   
królem?» 

Odpowiedział JezusŚ «Tak, jestem królem. Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na wiat, aby 
dać wiadectwo prawdzie. Ka dy, kto jest  
z prawdy, słucha mojego głosu». 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  LLISTOPADISTOPAD: :  

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA:: 

Aby język serca i dialogu przewa ał zawsze nad  
językiem orę a. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  11.XI.201811.XI.2018  

Tygodniowy Bud et   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary zło one do koszyka  $   15,585.00 

-ofiary zło one online   $     7,522.00 

Razem    $  23,107.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE      $    13,104.75$    13,104.75  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

DDANIELAANIELA  DDNN  7, 137, 13--1414  

Patrzyłem w nocnych widzeniachŚ a oto na obłokach 
nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do 
Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. 
Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę 
królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy  
i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, 
które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie 

zagładzie. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  AAPOKALIPSYPOKALIPSY  ŚŚWW. . 

JJANAANA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  AAPP  1, 51, 5--88  

Jezus Chrystus jest wiadkiem Wiernym,  
Pierworodnym w ród umarłych i Władcą królów 
ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew 
uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas  
królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, 
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko  
i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. 

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, 

Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. 

   

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

W niedziel  9W niedziel  9--go grudnia go grudnia   

podczas Mszy w. o godz. 1Ś00  podczas Mszy w. o godz. 1Ś00    
naszą wspólnot  parafialną naszą wspólnot  parafialną   

odwiedzi w. Mikołajodwiedzi w. Mikołaj. 

 WWYMIANAYMIANA  NNAGŁOŚNIENIAAGŁOŚNIENIA 

Po długim procesie przygotowań i rozmów z Diecezją  
Rockford, przystępujemy do wymiany systemu nagło nienia 
w ko ciele, któro zostało całkowicie zniszczone w lecie, 
przez uderzenie pioruna. Koszt projektu wymiany to $ 75, 

000.000.  Diecezjalna ubezpieczalnia pokryje 32,000.000, 

czyli musimy wyzbierać na ten cel $ 43,000.000. Dlatego 
proszę wszystkich parafian o składanie na ten cel ofiar  
w osobnych kopertach z napisem Church Sound System 

Replacement Żund, które są w ławkach lub z tyłu ko cioła. 
W regularnych pakietach kopert będziecie je dostawać od 
początku grudnia. Ofiary mo na równie  składać do  
zwykłych kopert z dopiskiem Wymiana Nagło nienia, albo 
elektronicznie przez stronę internetową. 

 W poniedziałek 26-go listopada o 7 PM Msza w. 
za dusze polecane w wypominkach i nabo eństwo 
wypominkowe. 

 W miesiącu grudniu msza z udziałem dzieci  
odbędzie się w drugą niedzielę miesiąca czyli 9-go 

grudnia o 1 po południu. Po Mszy w. odbędzie się 
spotkanie dzieci ze w. Mikołajem. 

 W sobotę 1-go grudnia zapraszamy na  

nabo eństwo pierwszej soboty po Mszy w. o 6.30 
wieczorem. 

 W przyszłą niedzielę 2-go grudnia zaczynamy  

adwent. Po Mszy w. o 1 PM zapraszamy na  
pączki. 



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  

w. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Rozkład Mszy w. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

PoniedziałekŚ                             7:00 pm 

Dni wiąteczneŚ                              7:30 pm 

I Piątek MiesiącaŚ                           7:30 pm 

Rozkład Mszy w. 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 

PiątekŚ                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowied  w. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  MiesiącaŚ             6:30pm - 7:30 pm 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am 

 

SŁU BA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

12/01/2018 

NIEDZIELA 

12/02/2018 

MINISTRANCI 

Agnieszka Gorski 

Karina Strzemecka 

Kacper Soja 

Bartek Soja 

Mateusz Markowski 

Maya Rogalski 

Ada Saletnik 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

LEKTORZY 

Piotr Kostowski-

Castiglione 

Małgorzata Czubat 

Katarzyna Ciochon 

Obecni na Mszy w.  
lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 
służby proszeni są  
o zgłoszenie się do  
zakrystii najpóźniej  
10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Grzegorz Dobek 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 


