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AdwentAdwent  

      NNIEDZIELAIEDZIELA  OOBJAWIENIABJAWIENIA  PPAŃSKIEGOAŃSKIEGO    

 

GGDYDY  UJRZELIUJRZELI  GWIAZDĘGWIAZDĘ, , BARDZOBARDZO  SIĘSIĘ  

URADOWALIURADOWALI..  WWESZLIESZLI  DODO  DOMUDOMU  II  ZOBACZYLIZOBACZYLI  

DDZIECIĘZIECIĘ  ZZ  MMATKĄATKĄ  JJEGOEGO, M, MARYJĄARYJĄ; ; UPADLIUPADLI  

NANA  TWARZTWARZ  II  ODDALIODDALI  MMUU  POKŁONPOKŁON. .   

I I OTWORZYWSZYOTWORZYWSZY  SWESWE  SKARBYSKARBY, , OFIAROWALIOFIAROWALI  

MMUU  DARYDARY: : ZŁOTOZŁOTO, , KADZIDŁOKADZIDŁO  II  MIRRĘMIRRĘ. .   



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

   Można by ich drogę określić jako poszukiwanie prawdy  

i wiary, poszukiwanie sensu życia. Nazwano ich w późnie-

jszym czasie Królami, nawet nadano im imiona. W his-

torycznych księgach pisze się o wystawieniu im po śmierci 

wspaniałych grobowców, w których mimo upływu czasu ich 

ciała nie tylko nie uległy zniszczeniu, lecz wręcz odmłodniały. 

    Ludzie szukają ludzi. Niektórzy pokonują duże odległości, 

aby z kimś się spotkać. Podejmują wiele trudności  

i niewygód, aby móc zobaczyć wytęsknioną osobę. Podobnie 

postępowali Mędrcy ze wschodu, których spotykamy na  

kartach dzisiejszej Ewangelii. Byli oni bardzo konsekwentni 

w szukaniu Mesjasza, żadne przeszkody nie przerwały ich 

przedsięwzięcia. „Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 

Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.  

I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 

kadzidło i mirrę.” (Mt 2,11-12) 

   Epifania – czym jest ten dzisiejszy dzień? Co on dla nas 

oznacza? To dzień Objawienia się Boga–człowieka. Jak  

podają teksty, objawił się Bóg–człowiek, który postanowił 

nam dać szansę. Wynika z tego, że powinniśmy wiedzieć 

więcej o wierze, miłości, dobroci. Powinniśmy, fakt  

niezaprzeczalny, ale czy wiemy? „Bo przecież słyszeliście  

o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was,  

że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta 

tajemnica, Nie była ona oznajmiona synom ludzkim  

w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona 

przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom.”(Ef 2,3.5) 

   W uroczystość Epifanii Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, 

która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi. 

Świadkami tego daru, jego nosicielami, jednymi  

z pierwszych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu.  

Znajduje w nich swój przejrzysty wyraz wiara jako  

wewnętrzne otwarcie człowieka, jako odpowiedź na światło, 

na Epifanię Boga. W ten dzień jesteśmy świadkami  

obrzędów błogosławieństwa kredy i kadzidła,  znaczenia 

kredą drzwi domów. Zaś w Kościołach wspominamy  

i wspomagamy misje i misjonarzy, którzy nierzadko  

narażają własne życie, głosząc Jezusa Chrystusa. 

   Rozważając to wszystko, stańmy się poszukiwaczami, uszanujmy ten dzień jako dzień poszukiwania, dzień  

wrastania w wierze, dzień objawienia się Boga. W końcu jesteśmy Jego dziećmi… 

   BOŻE, który posłałeś na świat Swego Syna, Światłość Prawdziwą, prosimy, obdarz nas duchem wytrwałości, 

abyśmy żyjąc prawdą i miłością dali odpowiedź wiary. 

  

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII  WGWG    

ŚWŚW. M. MATEUSZAATEUSZA  2, 12, 1--1212  

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za 

panowania króla Heroda, oto mędrcy ze 

Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 

«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 

Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na  

Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się,  

a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc  

wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu  

i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 

Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim,  

bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, 

Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła  

najlichsze spośród głównych miast Judy,  

albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie 

pasterzem ludu mego, Izraela». 

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców  

i wywiedział się od nich dokładnie o czas  

ukazania się gwiazdy. A kierując ich do  

Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie 

starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie,  

donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu 

pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli 

w drogę. 

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 

postępowała przed nimi, aż przyszła  

i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było  

Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się  

uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię 

z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali 

Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby,  

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali 

do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do 

swojego kraju. 

Piotr Blachowski 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  SSTYCZEŃTYCZEŃ::  
  

Intencja ewangelizacyjna Intencja ewangelizacyjna   

                ——  Szerzenie pokoju na świecieSzerzenie pokoju na świecie  

Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają 

inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój  

i sprawiedliwość na świecie. 

 W poniedziałek 6-go stycznia Mszy św.  

o 7 wieczorem i nabożeństwa nie będzie  

w związku z naszym wyjazdem na doroczne 

spotkanie franciszkańskie. 

 W tym tygodniu rozpoczynamy duszpaster-

skie wizyty kolędowe. Osoby, które życzą  

sobie wizyty kapłana z błogosławieństwem  

kolędowym prosimy zapisać się do kalendarza 

wizyt kolędowych w biurze parafialnym. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  60, 160, 1--66 

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe  

światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo 

oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija 

ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała  

jawi się nad tobą. 

I pójdą narody do twojego światła, królowie do 

blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła  

i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. 

Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach  

niesione są twe córki. 

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce 

twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną 

bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą  

ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów –  

dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni  

przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc 

radośnie hymny na cześć Pana. 

MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  

Jerzy Surdykowski przekonuje, że łatwiej czy  

przyjemniej jest pójść za głupim sloganem, niż  

mądrze rozdzielać włos na czworo. 

Pójście za tajemniczą gwiazdą zapewne było  

związane z wysiłkiem intelektualnym,  

dociekaniami z dziedziny astrologii i historii. 

Przy żłóbku Dzieciątka byli prości ludzie 

[pasterze] i mędrcy, ale półinteligentów tam nie 

było — mówił ks. Andrzej Bardecki. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN    

EEFF  3, 23, 2--33AA. 5. 5--66 

Bracia: 

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga  

łaski danej mi dla was, że mianowicie przez  

objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. 

Nie była ona oznajmiona synom ludzkim  

w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została 

objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom  

i prorokom, to znaczy, że poganie już są  

współdziedzicami i współczłonkami Ciała,  

i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie  

Jezusie przez Ewangelię. 

KKOLEKTAOLEKTA  29.29.XIIXII.2019.2019  

 Boże Narodzenie   $38,146.00  

Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka            $    15,190.00 

   -ofiary złożone online  $      4,777.00 

  Razem               $   19,967.00 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

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 

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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

 

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

01/11/2020 

NIEDZIELA 

12/12/2020 

MINISTRANCI 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

Alex Kramarz 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Patric Kostrzewa 

Maja Kostrzewa 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Cichon 

Krystyna Skoczylas 

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 Szyda 

Wlodzimierz Szyda 


