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OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele! 

   Dniami i nocami, pod głównym dworcem jednego  
z dużych miast spotykał się tłum ludzi z marginesu: 

włóczędzy, złodziejaszki, imigranci i młodzi narkomani. Wszelkiego 
rodzaju i wszelkiej maści. Gołym okiem było widać, że są nieszczę-
śliwi i zrozpaczeni. Długie brody, zaczerwienione oczy, trzęsące się 
ręce, łachmany, brud. Potrzebowali nie tyle pieniędzy, co odrobiny 
pociechy i siły do życia, ale dziś prawie nikt nie potrafi tego dać.  
Na tle tej biedoty rzucał się w oczy pewien młodzieniec, brudny,  
o długich i zaniedbanych włosach, krążący wśród innych biednych 
rozbitków miasta, jak gdyby miał swoją osobistą tratwę ratunkową. 

   Kiedy wszystko zdawało się iść jak najgorzej, w chwilach  
samotności i najczarniejszej rozpaczy, młodzieniec wyciągał  
z kieszeni wyświechtaną i pomiętą karteczkę i czytał ją. Potem  
starannie składał i chował do kieszeni. Czasami całował ją,  
przykładał do serca albo do czoła. Przeczytanie karteczki  
wywoływało natychmiastowy rezultat. Młodzieniec wydawał się 
pocieszony, prostował plecy, nabierał odwagi. 

   Co zawierała ta tajemnicza karteczka? Zaledwie kilka słów: „Małe 
drzwi są zawsze otwarte”. Tylko tyle. 

Była to karteczka, którą przysłał mu ojciec. Oznaczała, że przeba-
czono mu i w każdej chwili mógł wrócić do domu. I pewnej nocy 
rzeczywiście to zrobił. Zastał otwarte małe drzwi do przydomowego 
ogrodu. W milczeniu wszedł po schodach i położył się do łóżka. 

   Kiedy się obudził o poranku, obok jego łóżka stał ojciec. Uścisnęli 
się w milczeniu. 

   To już druga niedziela adwentu. Tydzień temu Boże Słowo  
przypomniało nam, że mamy być zawsze gotowi na spotkanie  
z Chrystusem. Wprawdzie nie znamy dnia, ani godziny powtórnego 
przyjścia Zbawiciela, ale dlatego właśnie powinniśmy czuwać i być 
przygotowani. Wiemy, że spotkamy Jezusa w już niedługo w Dzień 
Bożego Narodzenia. Tak Chrystus narodził się już 2000 lat temu, 
ale w tajemnicy Bożego Narodzenia będzie się chciał narodzić  
ponownie w naszych sercach. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas 
abyśmy uczynili ścieżki naszego życia prostymi i równymi dla  
Chrystusa.  

   Jako katolicy mamy sakrament spowiedzi, który powinniśmy  
wykorzystać do prostowania naszych ścieżek.  Proszę was w tym 
roku, abyście przy rachunku sumienia przed spowiedzią zwrócili 
waszą uwagę w sposób szczególny na trzy pierwsze przykazania 
dekalogu. Mówią one o naszej relacji z Bogiem. Czy stawiam Boga 
na pierwszym miejscu w moim życiu? Czy modlę się codziennie i jaka jest jakość mojej modlitwy? Czy moja modlitwa 
zawiera takie części jak: prośba o przebaczenie popełnionych grzechów, dziękczynienie za otrzymane łaski i dary,  
chwalenie Go za obecność w moim życiu, prośba o zbawienie dla mnie i innych ludzi, czy modlę się o łaski dla innych?  
A co z moim uczestnictwem na Mszach Świętych w niedzielę i przykazane święta. Czy nie opuszczam ich dla błahej  
przyczyny? Czy uczestniczę na Mszy Św. aktywnie i z uwagą? Czy imię Boga i świętych używam w modlitwie i w moich 
aktach strzelistych ( Jezu Ufam Tobie, Jezu kocham Ciebie itp..) aby w ciągu dnia nie zapomnieć o Bogu? Takie lub  
podobne pytania powinniśmy zadać sobie przed spowiedzią, aby ocenić głębię i intensywność naszej więzi z Bogiem.   

   Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Niech dobrze odbyta świąteczna spowiedź , pomoże nam 
uczynić nasze serca radosnymi na spotkanie z Jezusem. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Mateusza Mt 3, 1św. Mateusza Mt 3, 1--1212  

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel  
i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo  
niebieskie». do niego to odnosi się słowo  
proroka izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego 
na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 
prostujcie ścieżki!» 

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści  
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem były szarańcza i miód leśny.  
Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 
cała Judea i cała okolica nad Jordanem.  
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając swoje grzechy. a gdy widział, że  
przychodziło do chrztu wielu spośród  
faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 

«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 
przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc 
godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że  
możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za 
ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni 
może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już 
siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. 
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.  
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, 
który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; 
ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów.  
On was chrzcić będzie Duchem Świętym  
i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój 
omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym». 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  11, 111, 1--1010 

Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl  
z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch  
mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy  
i bojaźni Pańskiej. 

Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził  
z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej  
rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju 
wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy  
gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci  
bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na  
biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. 

Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera  

z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą 
pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa  
i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie,  
młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie 
jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe  
kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła 
czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej 
mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na 
kształt wód, które przepełniają morze. 

Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie 
na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę,  
i sławne będzie miejsce jego spoczynku. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN  RRZZ  15, 415, 4--99 

Bracia: 

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało  
także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki  
cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma,  
podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość 
i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te 
same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami 
wielbili Boga i ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 

przygarnął was – ku chwale Boga. albowiem Chrystus 

–powiadam – stał się sługą obrzezanych dla ukazania 
wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic  
danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane  
sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: 
«Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami  
i śpiewać imieniu Twojemu». 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  GGRUDZIEŃRUDZIEŃ::  

  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne  
kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość  
ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią. 



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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 9-go grudnia  obchodzimy Uroczystość  
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. W tym roku nie jest to święto 
przykazane. Msze święte w tym dniu będą rano  
o  7.00, 9.30 (szkolna) i o 6 wieczorem w języku angielskim. Msza 
święta w języku polskim o godzinie 7.30 wieczorem.  

 Spotkania biblijnego w tym dniu i przez cały grudzień nie  
będzie. Kontynuacja spotkań nastąpi  w styczniu. 

 Od przyszłej soboty 14-go grudnia rozpoczynamy adwentowe  

rekolekcje parafialne, które potrwają do poniedziałku 16-go  

grudnia. Szczegółowy program rekolekcji jest w biuletynie i na  
stronie internetowej.  

 W związku z rekolekcjami w przyszły weekend spowiedzi przed 
mszami nie będzie. Będziemy spowiadać po mszach świętych. 

 W tym roku organizujemy parafialną zabawę sylwestrową  
w budynku starej szkoły. Bilety  w cenie $75 od osoby do nabycia po 
Mszy Św. z tyłu kościoła. 

 Do nabycia są opłatki wigilijne w cenie jednego dolara za opakowa-
nie. Można je zakupić przy wyjściu z kościoła. 

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

12/14/2019 

NIEDZIELA 

12/15/2019 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Ada Saletnik 

Mateusz Saletnik 

Maya Rogalski 

Patric Kostrzewa 

Maja Kostrzewa 

LEKTORZY 

Jarek Kawecki 

Grzegorz Dobek 

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 

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Marcin Wojtulewicz 

Monika Hess 



  

AADWENTOWEDWENTOWE    
RREKOLEKCJEEKOLEKCJE  PPARAFIALNEARAFIALNE  

  

    SSOBOTAOBOTA  14 14 GRUDNIAGRUDNIA  2019 2019   
  

      6:30 P6:30 PMM  MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA  ZZ  NAUKĄNAUKĄ  REKOLEKCYJNĄREKOLEKCYJNĄ  
      7:30 P7:30 PMM  SSPOWIEDŹPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNAREKOLEKCYJNA  

 

      NNIEDZIELAIEDZIELA  15 15 GRUDNIAGRUDNIA  20192019  
 

      1:00 P1:00 PMM  MMSZASZA  ŚŚWIĘTAWIĘTA  ZZ  NAUKĄNAUKĄ  REKOLEKCYJNĄREKOLEKCYJNĄ  
      2:00 P2:00 PMM  SSPOWIEDŹPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNAREKOLEKCYJNA 

 

      PPONIEDZIAŁEKONIEDZIAŁEK  16 16 GRUDNIAGRUDNIA  20192019  
 

      7:00 P7:00 PMM  MMSZASZA  ŚWŚW. . ZZ  NAUKĄNAUKĄ  REKOLEKCYJNĄREKOLEKCYJNĄ  
      8:00 P8:00 PMM  SSPOWIEDŹPOWIEDŹ  REKOLEKCYJNAREKOLEKCYJNA 

    

   TTegoroczne Rekolekcje Adwentowe  egoroczne Rekolekcje Adwentowe    

wygłosi O. Wojciech Szymczakwygłosi O. Wojciech Szymczak  
franciszkanin  udający się na misje franciszkanin  udający się na misje   

do Ugandy w Afryce.do Ugandy w Afryce.    
  

OOfiary na misje w Ugandzie fiary na misje w Ugandzie   

zostaną zebrane podczas drugiej kolekty, zostaną zebrane podczas drugiej kolekty,   
w każdy dzień rekolekcji.w każdy dzień rekolekcji.  

ZZ APRASZAMYAPRASZAMY   


