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  „Teraz, o Władco, pozwól odejść „Teraz, o Władco, pozwól odejść   

słudze Twemu w pokoju, słudze Twemu w pokoju,   

według Twojego słowa.według Twojego słowa.  

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 

któreś przygotował wobec któreś przygotował wobec   

wszystkich narodów:wszystkich narodów:  

światło na oświecenie pogan…”światło na oświecenie pogan…”  



OODD   PP ROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„T„TERAZERAZ, , OO  WWŁADCOŁADCO, , POZWÓLPOZWÓL  ODEJŚĆODEJŚĆ  SŁUDZESŁUDZE    TTWEMUWEMU  WW  POKOJUPOKOJU, ,   

WEDŁUGWEDŁUG  TTWOJEGOWOJEGO  SŁOWASŁOWA.”.”  

Drodzy Przyjaciele 

Jakże ważnym wymiarem życia jest poczucie spełnienia. Tak jak 

Symeon. Dokonało się to, na co czekał. Teraz może odejść. Zrobił 

najważniejsze rzeczy, zrealizował cel swojego życia. Gdyby teraz 

odszedł, to nie będzie to dla niego jakaś krzywda. Ma poczucie 

spełnienia, poczucie dobrego przeżycia ziemskiej egzystencji. 

Podobne doświadczenie do Symeona miała umierająca w wieku 40 

lat Marie-Laure Picat. Opisała je w swojej książce pt. Odwaga  

matki. Ma czworo dzieci, gdy dowiaduje się, że jest chora na raka. 

Ostatnie stadium choroby. Pozostały jej tak naprawdę miesiące. 

Poświęca ten czas na troskę o dzieci. Udaje jej się znaleźć rodzinę 

zastępczą, która przyjmie całą czwórkę na wychowanie. Ale  

sprzeciwia się temu prawo. To sędzia ma zdecydować o dzieciach 

po śmierci matki. Nawet jeśli sąd zdecyduje o adopcji dzieci przez 

wybraną rodzinę, to tylko troje z nich może się w niej znaleźć, 

czwarte musi iść do innej rodziny, bo takie jest prawo. Marie-

Laure Picat alarmuje media francuskie. Zyskuje wsparcie wielu 

ludzi i ostatecznie udaje jej się dopiąć celu. Dzieci będą razem  

w kochającej rodzinie, którą ona sama znalazła. Ale to nie  

wszystko. Chce, żeby dzieci ją zapamiętały. Dlatego pisze książkę  

o sobie samej, o rodzinie i o dzieciach. Gdy przychodzi ostatni  

moment, tak naprawdę, nie może już nic więcej uczynić dla swoich 

bliskich. Zadbała o wszystko, co tylko leżało w jej mocy. Może 

odejść z poczuciem spełnienia własnego życia. 

Również każdy z nas pragnie być spełniony w swoim życiu. Jako 

ludzie wierzący wiemy, że ostateczne spełnienie możemy znaleźć 

tylko w Bogu. Tylko On może zaspokoić nasze najgłębsze  

pragnienia i oczekiwania. Dlatego z Nim należy przeżywać nasze 

dni, abyśmy po czasie tej ziemskiej pielgrzymki, mogli ze spokojem 

i radością odejść, jako osoby spełnione. Niech więc przykład  

Symeona z dzisiejszej Ewangelii, zachęci nas do oczekiwania  

z wiarą na Chrystusa i rozpoznawania Go  każdego dnia w naszym 

życiu. 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGODZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  

Święto Ofiarowania Pańskiego jest również dniem życia  

konsekrowanego, kiedy to w szczególny sposób pamiętamy  

i modlimy się za siostry zakonne i zakonników. W imieniu naszej 

franciszkańskiej wspólnoty, posługującej w Parafii Świętej  

Małgorzaty Marii, dziękuję za waszą modlitwę, wsparcie oraz  

życzliwość. Każdego dnia pamiętamy o Was w naszych  

modlitwach, a w każdą pierwszą środę miesiąca odprawiamy Mszę 

Świętą w intencji dobrodziejów naszej wspólnoty zakonnej.  

Jak zawsze prosimy Was o modlitwę w naszej intencji, abyśmy 

pełnili Bożą wolę w naszym zakonnym życiu i powołaniu. 

 

Słowa Ewangelii według Słowa Ewangelii według   

św. Łukasza 2,22św. Łukasza 2,22 --4040  

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według  

Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do 

Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem 

jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworod-

ne dziecko płci męskiej będzie poświęcone  

Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogar-

lic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 

Prawa Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. 

Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pocie-

chy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 

Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie 

zobaczy Mesjasza Pańskiego. 

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. 

A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić 

z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w obję-

cia, błogosławił Boga i mówił: 

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 

w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy  

ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 

wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan  

i chwałę ludu Twego, Izraela”. 

A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim  

mówiono. 

Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki 

Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na 

powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu  

sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz  

przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. 

Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela  

z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach.  

Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem  

i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty 

czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, 

służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga  

i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali  

wyzwolenia Jerozolimy. 

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. 

Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się 

mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. 



OO G Ł O S Z E N I AG Ł O S Z E N I A  
 W poniedziałek 3-go lutego zapraszamy  

na Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne  

o 7 wieczorem.  

 W piątek 7-go lutego Pierwszy Piątek.  

Zapraszamy na Mszę św. o 7.30pm. spowiedź 

od 7.30pm.  

 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 do wzięcia udziału w rekolek-

cjach Światło Świata, które odbędą się  

w weekend 15 -16 luty po angielsku w budyn-

ku starej szkoły. Są to rekolekcje w małej  

grupie . Można się zapisać przy stoliku z tyłu 

kościoła. 

 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 interneto-

wej albo po mszach świętych. Od 17-go lutego 

cena biletu po $ 70 od osoby. MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  

Krzysztof Kieślowski mówił, że chciałby zamknąć 

drzwi przed polityką, zgiełkiem i wszystkim, co  

wpycha się do życia pomimo jego woli. 

Scena Ofiarowania przepełniona jest takim skupie-

niem, iż można odnieść wrażenie, że w świątyni są 

tylko rozmodleni Symeon i Anna. 

W kościele w Łopusznej są słowa ks. Tischnera: 

„Ciszą wszystkich cisz jest cisza kościółka. Kto chce 

znaleźć Boga, musi wejść w ciszę”. 

KKOLEKTAOLEKTA  26.26.II.2020.2020  

Tygodniowy Budżet              $  28,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka            $    17,031.00  

   -ofiary złożone online  $      3,799.00 

  Razem               $  20,830.00 

  Inne               $       292.00 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

MMALACHIASZAALACHIASZA  MMLL  3,13,1--44  

To mówi Pan Bóg: 

„Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę 

przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świą-

tyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, 

którego pragniecie. 

Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa 

dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? 

Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbia-

rzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać 

srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak 

złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary spra-

wiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeru-

zalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO    

HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW  HHBRBR  2, 142, 14--1818  

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i 

Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestni-

kiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył 

władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych 

wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci 

podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przy-

garnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. 

Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem 

do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcyka-

płanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. 

W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w 

tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani 

próbom. 



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 

02/08/2020 

NIEDZIELA 

02/09/2020 

MINISTRANCI 

Agnieszka Gorski 

Kacper Soja 

Karina Strzemecka 

Mateusz Markowski 

Ania Mucha 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Ciochon 

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 




