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A gdy Jezus został ochrzczony, A gdy Jezus został ochrzczony, 

natychmiast wyszedł z wody. natychmiast wyszedł z wody.   

A oto otworzyły Mu się niebiosa  A oto otworzyły Mu się niebiosa  

i ujrzał Ducha Bożego zstępują-i ujrzał Ducha Bożego zstępują-

cego jak gołębicę i przychodzącego cego jak gołębicę i przychodzącego 

na Niego. A głos z nieba mówił: na Niego. A głos z nieba mówił:   

«Ten jest mój Syn  «Ten jest mój Syn    

umiłowany, umiłowany,   

w którym mam w którym mam   

upodobanie». upodobanie».   



OODD   PP ROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele ! 

„Podczas Pierwszej Wojny Światowej powołani byli na front 

także młodzi, zaledwie osiemnastoletni chłopcy. Pożegnania 

tych chłopców z rodzinami były rozdzierająco smutne. Na 

stacji kolejowej pewnego dużego miasta rodzice i przyjaciele 

tłoczyli się wokół odjeżdżającej grupy żołnierzy. Wszyscy 

obejmowali się płacząc; niektórzy widzieli się po raz ostatni. 

Pewien człowiek ścisnął mocno dłoń swojego syna, nie mógł 

nawet wypowiedzieć słów pożegnania. Jego oczy były pełne 

łez. Drżały mu ręce i nie był w stanie mówić. Chłopak był  

jego jedynym synem, kochał go ze wszystkich sił. Co mógł 

wówczas mu powiedzieć? Najchętniej zabrałby go  

z powrotem do domu. 

Pociąg zagwizdał. Żołnierze zaczęli pośpiesznie wsiadać do 

wagonów. Mężczyzna pragnął jakoś przestrzec swojego  

syna. Przycisnął go do piersi i wyszeptał: 

- Jaśku, Jaśku mój kochany! Nie dopuść, aby cię zabili! 

Żołnierze znajdowali się już w pociągu, który wolno ruszał ze 

stacji. Tłum ściskał ich dłonie i machał rękoma na  

pożegnanie. 

Zrozpaczony mężczyzna wpatrywał się w swojego Jaśka, który kiwał do niego z okna. Tak bardzo pragnął mu 

coś powiedzieć. Pociąg jechał. Ojciec podniósł swoją dłoń. Jeszcze raz przedarł się przez tłum, podbiegł do  

jadącego pociągu i zawołał: 

- Jaśku, chłopcze mój, bądź zawsze blisko generała!”. 

„Bądź zawsze blisko generała” – to rada ojca, która miała uchronić jego syna przed śmiercią na wojnie.  

Wiemy, że najbardziej niebezpiecznie jest na pierwszym froncie. Ten, kto jest blisko generała, jest w miarę 

bezpieczny. 

Chrzest Jezusa w Jordanie był początkiem publicznej działalności Pana Jezusa. Kończył okres „życia ukrytego” 

w Nazarecie i rozpoczynał czas dużej aktywności Chrystusa – od tego momentu nauczał tłumy, gromadził 

uczniów, uzdrawiał, przechodził od miasta do miasta. Dla Jezusa słowa z nieba: „Tyś jest mój Syn umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie” były niezmiernie ważne. Jezus miał świadomość bycia kochanym przez Ojca  

Niebieskiego – wiedział, że jedność z Ojcem  w walce ze śmiercią, grzechem i szatanem jest nieodzowna. 

Również podczas naszego chrztu Bóg Ojciec wypowiedział nad każdym z nas słowa pełne  

ojcowskiej miłości i dobroci: “ Ty jesteś moim umiłowanym synem, ty jesteś moją umiłowaną córką”. Przez 

chrzest Święty jesteśmy zaproszeni do bycia blisko Boga, który nie pozwoli nam zginąć w walce z grzechem  

i złem. Łaska Chrztu Świętego zobowiązuje nas i zarazem daje nam potrzebne siły, aby żyć tak jak dzieci Boże. 

Starajmy się więc być wierni naszym chrzcielnym przyrzeczeniom i wybierajmy dobro każdego dnia.  

Bądźmy zawsze blisko naszego Generała, którym jest Chrystus. 

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII  WGWG    

ŚWŚW. M. MATEUSZAATEUSZA  3, 133, 13--1717  

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do  

Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan 

powstrzymywał Go, mówiąc: 

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty  

przychodzisz do mnie?” 

Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak 

godzi się nam wypełnić wszystko, co  

sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 

wyszedł z wody. 

A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał  

Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę  

i przychodzącego na Niego. A głos z nieba  

mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany,  

w którym mam upodobanie”.  



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA  MMODLITWYODLITWY  NANA  

SSTYCZEŃTYCZEŃ: :       Intencja ewangelizacyjna Intencja ewangelizacyjna   

    ——  Szerzenie pokoju na świecie   Szerzenie pokoju na świecie     

Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne 

religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedli-

wość na świecie. 

 W poniedziałek 13-go stycznia zapraszamy na 

Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne o 7  

wieczorem. 

 Spotkanie biblijne odbędzie się za tydzień  

w poniedziałek 20-go stycznia po Mszy  św. o 7 

wieczorem i nabożeństwie.  

  Osoby, które życzą sobie wizyty kapłana  

z błogosławieństwem kolędowym prosimy zapisać 

się do kalendarza wizyt kolędowych w biurze  

parafialnym.  

 Karnawałowa zabawa dla dzieci w wieku od 5- 10 

lat odbędzie się w sobotę 8-go lutego o 4 do 6  

wieczorem w budynku starej szkoły.  Cena biletu 

$10. W cenie gry i zabawy, pizza oraz napoje.  

Bilety do nabycia w niedzielę po Mszy św. o 1pm. 

 Zapraszamy na doroczny parafialny Dinner Dance,  

który odbędzie się na zakończenie karnawału w sobotę 

22-go lutego w Holiday Inn Express w Crystal Lake. 

Bilety w cenie $65 od osoby do nabycia na stronie  

internetowej albo po mszach świętych. Od 17-go lutego 

cena biletu po $ 70 od osoby. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  42, 142, 1--4. 64. 6--77 

To mówi Pan: 

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany 

mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że 

duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom 

Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie  

da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie 

trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się 

knotka. on rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie 

zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na 

ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię  

za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię  

przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 

abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś  

z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, 

co mieszkają w ciemności». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDZIEJÓWZIEJÓW    

AAPOSTOLSKICHPOSTOLSKICH  DDZZ  10, 3410, 34--3838 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza  

w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 

«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma  

względu na osoby. ale w każdym narodzie  

miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje  

sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, 

zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa.  

On to jest Panem wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy  

od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie 

sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił 

duchem Świętym i mocą. dlatego że Bóg był  

z Nim, przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła». 

MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  

Zdarza się, że na siłę szukamy powodów, które 

mogłyby zwolnić nas od przestrzegania  

przykazań. 

Jezus przyjmując chrzest, którego będąc  

Bogiem nie potrzebuje, wskazuje na znaczenie 

prawa. 

Tylko miłość rozumie mowę przykazań i potrafi 

się nią posługiwać — mówi ks. Andrzej Luter 

KKOLEKTAOLEKTA  5.5.II.2020.2020  

Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka            $    17,228.00 

   -ofiary złożone online  $      4,935.00 

  Razem               $   22,163.00 

Boże Narodzenie    $   50,361.00 

Matki Bożej Rodzicielki $     6,036.00  



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 

01/18/2020 

NIEDZIELA 

12/19/2020 

MINISTRANCI 

Agnieszka Gorski 

Kacper Soja 

Karina Strzemecka 

Mateusz Markowski 

Ania Mucha 

Ada Saletnik 

Mateusz Saletnik 

Maya Rogalski 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

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 




