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WTEDY PRZYWOŁAŁ SWOICH UCZNIÓW  

I RZEKŁ DO NICH: «ZAPRAWDĘ,  

POWIADAM WAM: TA UBOGA WDOWA 

WRZUCIŁA NAJWIĘCEJ ZE WSZYSTKICH, 

KTÓRZY KŁADLI DO SKARBONY. 

 

AdwentAdwent  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?” 

Drodzy Przyjaciele! 

To ju  trzecia Niedziela Adwentu. Zwykle jest nazywana 
niedzielą rado ci. więty Paweł w drugim czytaniu mówi 
do nasŚ “ Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz  
powtarzam Ś radujcie się. Oczywi cie Bo e Słowo mówi tu  
o rzeczywistej rado ci, która wypływa z serca  
wypełnionego miło cią do Boga i bli niego. Jednym  
z przykładów w jaki sposób człowiek mo e doj ć do takiej 
rado ci jest przykład w. Augustyna. Urodził się w Afryce 
w 354 roku. W młodo ci prowadził grzeszne ycie. Między 
innymi związał się z kobietą, z którą miał nie lubne  
dziecko. Od 374 roku był nauczycielem retoryki. Dla  
udoskonalenia swoich umiejętno ci , wyjechał do  
Mediolanu. Wła nie tam zaczął słuchać kazań w.  
Ambro ego. W tym samym czasie jego matka w. Monika 
modliła się o nawrócenie Augustyna. Bóg wysłuchał jej 
pró b, gdy  kazania w. Ambro ego poruszyły serce  
Augustyna. W swoich wyznaniach w. Augustyn opisał  
początek swojego nawrócenia. Pewnego razu zastanawiał 
się bardzo intensywnie nad swoim dotychczasowym  
yciem. W trakcie tych rozmy lań, wybuchnął płaczem. 

Zaczął krzyczećŚ „Panie! Jak długo będziesz na mnie zły? 
Na zawsze? Dlaczego nie skończyć ze złym yciem wła nie 
teraz, w tej godzinie?” Augustyn powiedział pó niejŚ 
„Kiedy tak płakałem, usłyszałem nagle głos dziecka, który 
zdawał się mówić do mnieŚ „We  i czytaj, we  i czytaj”. 
Wszedł więc do domu i wziął pierwszą lepszą ksią kę  
z półki. Było to Pismo więte. Otworzył na przypadkowej 
stronie i natknął się na te słowa z Listu do RzymianŚ 
„Odrzućmy więc uczynki ciemno ci, a przyobleczmy się  
w zbroję wiatła! yjmy przyzwoicie jak w jasny dzieńś nie 
w hulankach i pijatykach, nie w rozpu cie i wyuzdaniu, nie 
w kłótni i zazdro ci. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając 
ądzom.” 

Augustyn zrozumiał, e jego dotychczasowe ycie nie było radosne i szczę liwe, poniewa  nie było zakorzenione  
w Chrystusie. Równie  mieszkańcy Judei i Jerozolimy nie byli zadowoleni ze swojego dotychczasowego stylu ycia, 
dlatego przychodzili do Jana Chrzciciela i pytali goŚ „Có  mamy czynić?” Pierwszą grupą, do której Jan skierował 
swoje pouczenia, byli prawowierni ydzi, którzy prowadzili dobre i szlachetne ycie. Chcieli jednak jeszcze bardziej 
zbli yć się do Boga. Jan Chrzciciel powiedział imŚ „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie maś a kto 
ma ywno ć niech tak samo czyni”. Jan Chrzciciel powtórzył im tylko prawdę, którą od lat uczyli ich prorocy, e  
mają traktować innych, jak braci i siostry.  

W czasie tego Adwentu, równie  my powinni my się zastanowić w jaki sposób lepiej przygotować nasze serca dla 
Chrystusa. Czy jeste my zadowoleni z poziomu naszej wiary i ycia według niej? Mo e stale są rzeczy, które trzeba 
by zmienić, aby być bli ej Boga i bli niego.  Pytajmy naszych sumieńŚ „Có  mamy czynić?” Bóg na pewno da nam 
dobre natchnienia, które pozwolą nam przygotować nasze serca na przyjęcie Chrystusa w Dzień Bo ego  
Narodzenia. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Słowa źwangelii wg Słowa źwangelii wg   
w. Łukasza 3, 10w. Łukasza 3, 10--1818  

żdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumyŚ 
«Có  mamy czynić?» On im odpowiadałŚ «Kto ma 
dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie maś 
a kto ma ywno ć, niech tak samo czyni». 

Przyszli tak e celnicy, eby przyjąć chrzest, i rzekli 
do niegoŚ «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im 
powiedziałŚ «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 
co wam wyznaczono». 

Pytali go te  i ołnierzeŚ «a my co mamy czynić?» 
On im odpowiedziałŚ «Na nikim pieniędzy nie  
wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz  

poprzestawajcie na waszym ołdzie». 

żdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 
domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkichŚ  
«Ja was chrzczę wodąś lecz idzie mocniejszy ode 
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać  
rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Du-
chem więtym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku 
dla oczyszczenia swego omłotuŚ pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali w ogniu  

nieugaszonym». 

Wiele te  innych napomnień dawał ludowi i głosił 
dobrą nowinę. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  9.XII.20189.XII.2018  

Tygodniowy Budżet   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary zło one do koszyka  $    15,126.00  

-ofiary zło one online   $      2,997.00  

Razem    $   18,123.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE      $    36,740.00$    36,740.00  

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018 $  101,398.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

SSOFONIASZAOFONIASZA  SSOO  3, 143, 14--1717  

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, 
Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo  
Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął 
twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród 
ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się,  
Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, 
jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się 
weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością,  
wzniesie okrzyk radości. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN  FFLPLP  4, 44, 4--77  

Bracia: 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: 
radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom 
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze 
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu  
z dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa 
wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli  
w Chrystusie Jezusie. 

 W poniedziałek 17-go grudnia o 7 wieczorem Msza w. 
z nauką rekolekcyjną i spowied  po mszy w. 

 W rodę 19-go grudnia o 7 wieczorem będzie  
adwentowe nabo eństwo pokutne w języku angielskim 
połączone ze spowiedzią. Równie  mo liwo ć  
spowiedzi w języku polskim. 

 Od rody 19-go do piątku 21-go grudnia będzie równie  
spowied  w ko ciele od 12 w południe do 1 PM. 

 Spowied  będzie równie  w przyszły weekend po 
mszach w języku polskim. 

 W biuletynie i na stronie internetowej znajduje się  
program mszy więtych w czasie wiąt i Nowego Roku. 

 Z tyłu ko cioła są do nabycia opłatki wigilijne w cenie 
$1 za opakowanie. 

 Równie  są do wzięcia kalendarze parafialne na Nowy 
Rok w języku polskim i angielskim.  



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 

PoniedziałekŚ                             7:00 pm 

Dni wiąteczneŚ                              7:30 pm 

I Piątek MiesiącaŚ                           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 

PiątekŚ                             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  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 

12/22/2018 

NIEDZIELA 

12/23/2018 

MINISTRANCI 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Maja Fajczyk 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

LEKTORZY 

Tadeusz Młynek 

Maria Serafin 

Kasia Zeliszczak 

Obecni na Mszy Św.  
lektorzy i ministrowie 

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

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Zuzanna Waz 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz Szyda 

 


