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Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się 
nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus   
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Tradycyjnie w noc wigilijną ludzie ludziom składają życzenia. 
Żeby w tę noc betlejemską cały świat się nad Tobą pochylił 
I żeby wszyscy zaniemówili w świętym zdumieniu 

I żeby jeden drugiemu spojrzał dziś w oczy inaczej, 
Żeby w pokoju tej nocy pobladły troski nasze i niepokoje zgasły, 
By żaden człowiek nie był obcy, żeby nie było samotnych, 
By każdy z każdym dzielił się sercem, jak wigilijnym opłatkiem 

Z dobrymi łzami w oczach. 
By krzywe stały się prostymi, 
By ktoś przypomniał sobie kolędę dawno zapomnianą. 
By ktoś przebaczył, ktoś rozpłakał się nad winą darowaną. 
By ktoś zamknięte drzwi otworzył,    
By wszyscy byli dobrej woli,   

A ponad światem pokój, pokój Boży! 
 

Drodzy Przyjaciele! 

 

Powyższe słowa bożonarodzeniowej poezji wprowadzają 
nas w przepiękny klimat świąt, które mają głębokie  
korzenie w Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa, 

Zbawiciela  wiata.  
 

W  Bożym Narodzeniu zawsze chcemy odnaleźć pokój  
i zgodę, miłość i nadzieję, wiarę i zaufanie. Te wartości, 
które przynosi na świat nowonarodzony Syn Boży,  
pozwalają nam być prawdziwie ludźmi. Jezus Chrystus 
przyszedł na świat jako człowiek, człowiek piękny, bo  
z sercem przepełnionym miłością. On uczy nas kochać 
Boga, świat w którym żyjemy i drugiego człowieka.  
Niech więc miłość, która płynie do nas ze żłóbka, stanie się 
naszym udziałem. Dzielmy się nią jak chlebem, jak  
opłatkiem przy wigilijnym stole. Razem z Wami jako 
wspólnota franciszkańska zasiadamy w ten wigilijny  
wieczór i dzielimy się opłatkiem, białym chlebem, który 
podczas Mszy w. staje się Eucharystią, Komunią więtą. 
Nasze myśli, modlitwy i najlepsze życzenia biegną do Was, 
którzy jesteście naszymi braćmi i siostrami w wierze. 

yczymy wam spokojnych i błogosławionych świąt Bożego 
Narodzenia. Niech pokój i dobro zagoszczą w waszych  
sercach i pozostaną tam na zawsze. 
 

 

 

O. Piotr Sarnicki OFM Conv 

 

 

źwangelia według źwangelia według   
w. Łukasza 2,1w. Łukasza 2,1--14 14   

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara  
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności  
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się 
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, 
każdy do swego miasta. 

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do 
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 

ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby 
się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która 
była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas 
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla nich miejsca w gospodzie. 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze  

i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz 
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się 
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nichŚ „Nie bójcie 
się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego naroduś dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz 
Pan. A to będzie znakiem dla wasŚ Znajdziecie 
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. 

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów 
niebieskich, które wielbiły Boga słowamiŚ 

„Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój 

ludziom, w których ma upodobanie”.  

OODD   PP ROBOSZCZAROBOSZCZA   



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  9.XII.20189.XII.2018  

Tygodniowy Bud et               $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka               $    16,774.00 

-ofiary złożone online                $      6,807.00 

Razem                $  23,581.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE                      $    37,631.00$    37,631.00  

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018 $  101,398.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  9,19,1--3.53.5--66  

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość 
wielkąś nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło 
światło. 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 

Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, 
jak się weselą przy podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego 
ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki 
Madianitów. 

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam 
dany, na Jego barkach spoczęła władza. 

Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg 

Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. 

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic 
na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On 

utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością,  
odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚWŚW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  TTYTUSAYTUSA  TTTT  2,112,11--1414  

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie 
wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy 
się bezbożności i żądz światowych rozumnie  
i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie,  
oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się 
chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby 
odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić  
sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu 
dobrych uczynków. 

 W poniedziałek 24-go grudnia Wigilia Bożego 
Narodzenia. Zasiadając przy stole wigilijnym, 
pamiętajmy o odczytaniu fragmentu z Ewangelii 
św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim, jak również 
o wspólnej modlitwie i zaśpiewaniu kolędy przed 
podzieleniem się opłatkiem. 

 Msze święte w tym dniu będą o 4 i 6 PM po  
angielsku. Pasterka po polsku o godzinie 9  

wieczorem. Pasterka po angielsku o północy. 

 We wtorek 25-go grudnia Uroczystość Bożego 
Narodzenia. Msze święte po angielsku o 7, 9 i 11 
rano. Msza w języku polskim o 1 PM.W tym dniu 
nie będzie Mszy św. o 4.30 wieczorem w języku 
angielskim. 

 W środę 26-go święto w. Szczepana, pierwszego 
Męczennika, drugi dzień świąt. Zapraszamy na 
Mszę św. w języku polskim o 7 wieczorem. Msze 
święte w języku angielskim o 7 i 8.30 rano. 

 W niedzielę za tydzień więto w. Rodziny. Msze 
święte jak w każdy weekend. 

 Za dwa tygodnie w niedzielę 6-go stycznia, Msza 

św. z udziałem dzieci o1 PM. Po Mszy   
zapraszamy na wspólne kolędowanie przy  
barszczu i krokiecie w budynku starej szkoły. 

 Z tyłu kościoła są jeszcze opłatki wigilijne po $1 
za opakowanie. Do wzięcia są też kalendarze  
parafialne na rok 2019 w języku polskim lub  
angielskim. 

 yczymy wszystkim głębokiej, świątecznej  
i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. 

Niech Pan obdarzy Was Pokojem i Dobrem. 



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 świąteczneŚ                              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 

12/29/2018 

NIEDZIELA 

12/30/2018 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Ania Gorski 

Karina Strzemecka 

Kacper Soja 

Bartek Soja 

Mateusz Markowski 

LEKTORZY 

Marcin Wojulewicz 

Waldemar Stec 

Małgorzata Czubat 

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 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 

 


