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  Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w wiątyni, Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w wiątyni,   
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im   

i zadawał pytania. Wszyscy za , którzy Go słuchali, byli i zadawał pytania. Wszyscy za , którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystro cią Jego umysłu i odpowiedziami.zdumieni bystro cią Jego umysłu i odpowiedziami.  

Łk 2,46-47 



Kochani! 

  W niedzielę oktawy Bożego Narodzenia Ko ciół  
zaprasza nas do bliższej refleksji nad  życiem więtej  
Rodziny, w której narodził się Jezus. My lę, że jest to 
również dobry czas, aby my dziękowali Bogu za nasze 
rodziny, w których sami przyszli my na wiat.  
To również okres, aby podziękować za rodziny nasze,  
w których teraz żyjemy, które sami założyli my  
i w których mamy się u więcać. 

  ycie rodzinne, bez względu na to czy jest to życie  
małżeńskie, czy na przykład we wspólnocie rodziny  
zakonnej nigdy nie jest doskonałe. Bardzo często  
spotykamy się w życiu rodzinnym z różnego rodzaju  
problemami, zmartwieniami i cierpieniem. Ale mimo to, 

możemy wprowadzać więto ć do życia rodzinnego  
poprzez praktykowanie wzajemnego szacunku,  

przebaczenia, miło ci i troski o siebie nawzajem.  
więto ci możemy się uczyć od więtej Rodziny  

z dzisiejszej Ewangelii. Na przykład, kiedy Józef i Maryja 
zauważyli, że Jezus został w wiątyni bez ich wiedzy, nie 
oskarżają o to siebie nawzajem, ale razem biorą na siebie 
odpowiedzialno ć i wracają, aby Go odnale ć. Na pewno 
okazywanie szacunku sobie nawzajem jest ważnym  
elementem w życiu więtej Rodziny. Okazują ten  
szacunek również swojemu Synowi Jezusowi.  
Z pewno cią sytuacja, w której się znale li rodzice  
Jezusa w momencie, kiedy sobie u wiadomili, że się  
zgubił nie była dla nich łatwa i komfortowa. Ale  
w momencie, kiedy Go odnale li nie traktują go  
w sposób ostry i surowy. Tłumaczą mu że to co się stało 
nie powinno się wydarzyć, bo sprawiło im to ból.  
Jezus mając 12 lat był już w wieku dorastania, a więc tak jak inni rówie nicy przechodził przez tą fazę rozwoju, 
kiedy nie zawsze komunikacja między rodzicami i dziećmi jest łatwa. Ale Jezus wiedział i czuł jak bardzo jest 
kochany przez swoich rodziców, dlatego jak mówi Ewangelia wraca do domu i jest im posłuszny. 

  Centrum życia więtej Rodziny stanowi głęboka wiara i zaufanie w Bogu. Widzimy to od samego początku.  
W scenie Zwiastowania, kiedy Maryja mówi niech mi się stanie według Twego słowa. W posłuszeństwie  
w. Józefa Bogu, kiedy zabiera brzemienną Maryję do siebie. Potem długa podróż do Betlejem, gdzie rodzi się 

Jezus. Następnie ucieczka do Egiptu, aby uchronić Jezusa. We wszystkich tych sytuacjach Józef i Maryja  
zgodnie wypełniają misję, którą im Bóg powierzył. Żundamentem zaufania Bogu i wiary w Niego, jest zawsze 
modlitwa indywidualna, ale i wspólna, rodzinna. Szczególnie ważna jest wspólna modlitwa małżonków.  
Zachęcam Was do jej praktykowania. To na takiej modlitwie wasze serca i umysły staną się bliższe sobie  
i otwarte na Boga. Dzięki Waszej wspólnej modlitwie i modlitwie za siebie nawzajem pozwolicie Bogu jeszcze 
bardziej kochać wasze rodziny. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Słowa źwangelii wg Słowa źwangelii wg   
w. Łukasza 2, 41w. Łukasza 2, 41--5252  

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na 

więto Paschy. Gdy miał lat dwana cie, udali się 
tam zwyczajem wiątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczysto ciach, został młody Jezus 
w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. 
Przypuszczając, że jest w ród pątników, uszli dzień 
drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. 
Gdy Go nie znale li, wrócili do Jeruzalem, szukając 
Go. 

Dopiero po trzech dniach odnale li Go w wiątyni, 
gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 
się im i zadawał pytania. Wszyscy za , którzy Go 
słuchali, byli zdumieni bystro cią Jego umysłu  
i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka  
rzekła do NiegoŚ «Synu, czemu nam to uczyniłe ? 
Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukali my  
Ciebie». Lecz on im odpowiedziałŚ «Czemu Mnie 
szukali cie? Czy nie wiedzieli cie, że powinienem 
być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak 
nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretuś i był im 
poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie 
te sprawy w swym sercu. Jezus za  czynił postępy 
w mądro ci, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

OODD   PP ROBOSZCZAROBOSZCZA   



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEJIERWSZEJ  KKSIĘGISIĘGI  

SSAMUELAAMUELA  1 S1 SMM  1, 201, 20--22. 2422. 24--2828  

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i naz-
wała go imieniem Samuel, ponieważ mówiłaŚ 
«Uprosiłam go u Pana». 

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroc-
zną ofiarę i wypełnić swój lub. Anna za  nie poszła, 
lecz o wiadczyła swemu mężowiŚ «Gdy chłopiec 
będzie odstawiony od piersi, zaprowadzę go, żeby się 
pokazał przed obliczem Pana i aby tam pozostał na 
zawsze». 

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabiera-
jąc również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i buk-
łak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. 
Chłopiec był jeszcze mały. 

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. 
Powiedziała ona wówczasŚ «Pozwól, panie mój! Na 
twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu 
przed tobą i modliła się do Pana. o tego chłopca się 
modliłam, i spełnił Pan pro bę, którą do Niego 
zanosiłam. oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, 
jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu». 

I oddali tam pokłon Panu. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ    1 L1 LISTUISTU  ŚŚWW. J. JANAANA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  1 J 3, 11 J 3, 1--2. 212. 21--2424  

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miło cią obdarzył nas ojciecŚ zostal-
i my nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywi cie nimi 
jeste my. wiat za  dlatego nas nie zna, że nie 
poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jeste my dziećmi Bożymi, ale 
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 
gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo 
ujrzymy Go takim, jakim jest. 

Umiłowani, je li serce nas nie oskarża, to mamy uf-
no ć w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od 
Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i 
czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie za  
Jego jest takie, aby my wierzyli w imię Jego Syna, 
Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak 
nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w 
Bogu, a Bóg w nimś a to, że trwa on w nas, pozna-
jemy po duchu, którego nam dał. 

BB Ó GÓ G   ZZ A P Ł A ĆA P Ł A Ć   

  Dziękuję wszystkim , którzy po więcili swój czas 
oraz włożyli swoje serce i talenty w przygotowaniu 
szopki Bożonarodzeniowej. Niech Boże Dziecię  
wynagrodzi Wam swoim błogosławieństwem  
i potrzebnymi łaskami. 

  Składam Serdeczne Bóg Zapłać służbie liturgicznej 
ołtarza, zespołowi muzycznemu, parafianom  
i dzieciom ubranym w stroje regionalne oraz  

wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania  
i uroczystego przebiegu Pasterki. 

KKOLEKTAOLEKTA  9.XII.20189.XII.2018  

Tygodniowy Budżet               $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka               $   17,936.00    

-ofiary złożone online                $     5,132.00   

Razem                $  23,068.00  

BBOŻEOŻE  NNARODZENIEARODZENIE      $ 45,638.00$ 45,638.00  

-ofiary złożone online   $      1,300.00  

RRAZEMAZEM                                $  46,938.00$  46,938.00  

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE                      $    40,359.00$    40,359.00  

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018 $  101,398.00  



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 

Spowiedź 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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

SŁU BA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

01/05/2018 

NIEDZIELA 

01/06/2018 

MINISTRANCI 

Ania Gorski 

Karina Strzemecka 

Kacper Soja 

Bartek Soja 

Mateusz Markowski 

Maya Rogalski 

Ada Saletnik 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Philip Jackowski 

LEKTORZY 

Tadeusz Młynek 

Katarzyna Cichon 

Małgorzata Czubat 

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 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 

 W poniedziałek 31-go grudnia , Sylwester ostatni dzień 
starego roku. Msze rano  o 7 i 8.30 po angielsku.  

Wieczorem o 6.30 zapraszamy na Mszę w.  
z nabożeństwem na zakończenie starego roku w języku 
polskim. Ta msza jest również mszą z uroczysto ci  

więtej Bożej Rodzicielki. 

 We wtorek 1- go stycznia 2019 , Nowy Rok, Uroczysto ć 
więtej Bożej Rodzicielki. Jest to więto przykazane. 

Msze więte o 9 i 11 rano po angielsku. Msza w.  
w języku polskim o 1 po południu. W tym dniu nie  
będzie Mszy w. o 4.30 PM w języku angielskim. 

 W piątek Msza w. w i nabożeństwo pierwszo piątkowe  
o 7.30 PM. Możliwo ć spowiedzi o 7 wieczorem.   
Spowied  wiąteczna jest wystarczająca do spełnienia 
warunku pierwszego piątku. 

 W sobotę 5-go stycznia zapraszamy na nabożeństwo 
pierwszej soboty po Mszy w. o 6.30 wieczorem. 

 W niedzielę 6-go stycznia Uroczysto ć Objawienia  
Pańskiego, tradycyjnie więto Trzech Króli. Zapraszamy 
na Mszę w. z udziałem dzieci o 1PM. Po Mszy w.  
zapraszamy na wspólne kolędowanie przy barszczu  
i krokiecie w budynku starej szkoły. Chętnych prosimy  
o przyniesienie ciasta na słodki stół. 

 Po Trzech Królach udamy się po kolędzie.  Je li  ko   
sobie życzy wizyty kapłana, prosimy o umówienie  
terminu w biurze parafialnym. 


