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      22  NNIEDZIELAIEDZIELA    ZZWYKŁAWYKŁA    

 

„J„JAA  TOTO  UJRZAŁEMUJRZAŁEM  II  DAJĘDAJĘ    

ŚWIADECTWOŚWIADECTWO, , ŻEŻE  OONN  JESTJEST    

SSYNEMYNEM  BBOŻYMOŻYM.”.”  



OODD   PP ROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Drodzy Przyjaciele! 

Pewien zakonnik siedział nad brzegiem strumienia  

i rozmyślał. Gdy otworzył oczy, zauważył skorpiona, który 

wpadł do wody i walczył rozpaczliwie, by utrzymać się na  

powierzchni. Pełen współczucia zakonnik zanurzył rękę  

w wodzie, złapał skorpiona i położył go na brzegu.  

W nagrodę owad, odwracając się niespodziewanie, użądlił 

go, powodując silny ból. Zakonnik miał łzy w oczach  

z powodu bólu wywołanego ukłuciem. Jedna z osób  

widzących tę scenę zawołała: Dlaczego upierasz się  

i pomagasz tej nędznej kreaturze, która zamiast ci  

dziękować, wyrządza ci krzywdę? Obaj idziemy za głosem 

naszej natury – odpowiedział zakonnik. Skorpion jest  

stworzony, aby żądlić, a ja, by okazywać miłosierdzie. 

Dzisiaj w Ewangelii Jan Chrzciciel nazywa Jezusa Barankiem 

Bożym, który gładzi grzechy świata. Naturą Jezusa jest  

przebaczać i kochać. Swoją miłość do nas przypieczętował 

ofiarą złożoną ze swojego życia na krzyżu. Podobny był do 

baranka idącego na zabicie. Jezus zapłacił za nasze grzechy 

swoją krwią i dał nam zbawienie. Przez chrzest święty  

staliśmy się chrześcijanami i mamy upodabniać się do Niego. 

Mamy się starać partycypować w Jego naturze, którą jest 

przebaczenie, miłość i czynienie dobra. Często nasza  

przyrodzona natura podpowiada nam nienawiść, zemstę i chęć odpowiedzenia złem na zło. 

Z pomocą łaski Bożej jesteśmy w stanie przemieniać naszą grzeszną naturę na tą podobną Jezusowej.  

Jeśli jesteśmy blisko z Chrystusem, wtedy On pomaga nam dokonać tej przemiany,  nawet czasami użyje  

nadzwyczajnych i niezrozumiałych dla nas sposobów, aby uchronić nas przed popełnieniem zła. 

E.-E. Schmitt w opowiadaniu pt. Pies przytacza historię człowieka o imieniu Samuel, który w czasie drugiej 

wojny światowej jako młody chłopiec trafił do obozu koncentracyjnego. Głodny, wycieńczony, poniżany, będąc 

na skraju wytrzymałości, zobaczył w obozie psa, psa, który chciał się z nim bawić. To było dla niego szokujące  

doświadczenie. Ludzie go poniżali, deptali jego godność, a jedynie dla psa był kimś. To doświadczenie dodało 

mu otuchy. Gdy obóz został wyzwolony, wziął psa ze sobą. Nazwał go Argos. Tak samo jak wabił się pies  

Odysa, który jako jedyny w Odysei Homera rozpoznał swojego pana, wracającego do domu w łachmanach.  

Samuelowi po jakimś czasie udało się odszukać człowieka, przez którego trafił do obozu, który doniósł na  

niego Niemcom. Chciał się na nim zemścić. Gdy wziął w swoje ręce kij, ten sam pies nie pozwolił mu go 

skrzywdzić. To zachowanie psa zaskoczyło go, ale i uchroniło przed zabiciem człowieka. 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” wyznał o Jezusie Jan Chrzciciel i dał świadectwo tej prawdzie 

swoimi uczynkami i ofiarą swojego życia. Niech to samo wyznanie o Chrystusie towarzyszy także i nam.  

Dawajmy świadectwo tej prawdy żyjąc każdego dnia służąc Mu i wypełniając Jego przykazaniami.  

Nie bójmy się być świadkami Chrystusa i współpracujmy z Jego łaską w przemianie naszej natury, na tą  

według Bożego zamysłu. 

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII  WGWG    

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  JJANAANA  1, 291, 29--3434  

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa  

i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: 

„Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie  

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale  

przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On 

się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, 

który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął 

na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, 

który mnie posłał, abym chrzcił wodą,  

powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz 

Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, 

jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to 

ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem 

Bożym». 



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 sprawiedliwość na świecie. 

 W poniedziałek 20-go stycznia zapraszamy na 

Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne o 7  

wieczorem. Po nabożeństwie zapraszamy na kolej-

ne spotkanie biblijne w budynku starej szkoły. 

 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. Młodsze  

i starsze rodzeństwo również mile widziane.   

Cena biletu $10. W cenie gry i zabawy, nauka  

tańca dla dzieci, pizza, słodycze  oraz napoje.  

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

 Również w tym samym dniu od godziny 6 do 9 

wieczorem odbędzie się zabawa dla grupy  

młodzieżowej. 

 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  49, 3. 549, 3. 5--66 

Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim,  

Izraelu, w tobie się rozsławię». 

Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się 

moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie 

ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym 

nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu  

Izraela. 

A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla  

podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia 

ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla 

pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 

ziemi». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  1, 11, 1--33 

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa 

Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego  

w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni  

w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości  

wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu  

wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga 

Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! 

MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  

Zdaniem Jamesa Fallowsa człowiek winien  

sprawiać „wrażenie całości”, że jest „w jednym 

kawałku”, wewnętrznie spójny i konsekwentny. 

Ludzie uwierzyli w świadectwo Jana Chrzciciela,  

bo był wiarygodny, swoje czyny potwierdzał  

dobrym przykładem i ascetycznym życiem. 

Harold S. Kushner tłumaczy, iż pozdrawiając  

kogoś hebrajskim shalom życzymy mu  

błogosławieństwa wewnętrznego oraz  

integralności. 

KKOLEKTAOLEKTA  12.12.II.2020.2020  

Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka            $    12,036.00 

   -ofiary złożone online  $      2,945.00 

  Razem               $    14,981.00 

  Inne               $        521.00 

Boże Narodzenie    $   53,856.64 



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 

01/25/2020 

NIEDZIELA 

12/26/2020 

MINISTRANCI 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Maya Fajczyk 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

Alex Kramarz 

LEKTORZY 

Jerzy Wąż 

Maria Serafin 

Marcin Wojtulewicz 

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 

Iwona Hess 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz Szyda 




