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III Niedziela Zwykła  

„Pójdź za mną”. Jest wiele powołań, jakie my ludzie 
odkrywamy w swoim życiu – jest powołanie do 
małżeństwa, powołanie do kapłaństwa, do 
samotności. Ponad wszystkimi powołaniami jest 
jedno wspólne dla nas wszystkich – powołanie do 
świętości.  

Bóg jest niepojęty w swym majestacie i chwale. W 
Starym Testamencie Świętym w najwyższym stopniu 
jest Bóg. Święty jest Bóg, lecz świętymi są również 
związani z Nim ludzie i rzeczy. Idea świętości może 
zawierać w sobie nadto element poświęcenia Bogu i 
uwolnienia od tego, co złe lub niewłaściwe. W 
Nowym Testamencie kontynuowana jest idea 
świętości występującą w judaizmie. Święty jest Bóg, 
świątynia i Prawo.  

Doświadczenie świętości jest swego rodzaju 
doświadczeniem religijnym; świętości, jako 
określonego pojęcia, nie można wyprowadzać z żadnej innej ludzkiej skali wartości. W człowieku z jednej 
strony spotyka się łaska Boża, która buduje na naturze i z drugiej strony wolna wola człowieka. Jedynie w 
pełnej wolności człowiek może odpowiedzieć na wezwanie Boga, który powołuje go do świętości. Pytanie 
tylko, czy człowiek chce być święty i zaufać Bogu?  

Święci, różnych epok: Maria Magdalena; Łotr powieszony obok Jezusa na krzyżu, Paweł z Tarsu; Augustyn; 
Tomasz z Akwinu; Faustyna; Edyta Stein; Jan Paweł II. Różnili się praktycznie  wszystkim, ale łączyło ich 
jedno spotkanie z Chrystusem, które w każdym przypadku wyglądało inaczej. Jednak każda z tych osób po 
tym spotkaniu zmieniła swój sposób myślenia, patrzenia i postępowania, które zjednoczyło ich z Chrystusem.  

Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej i 
wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze.  

Pokój i Dobro!  

Bracia franciszkanie  

W           G  

 SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MATEUSZA
                                           Mt 4,12-23 
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął 
się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osi-
adł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem 
Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo pro-
roka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, 
na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, 
który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i 
mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 
światło». 
 

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, 
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». 
 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał 
dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 
rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię 
was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy 
sieci, poszli za Nim. 
 

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jaku-
ba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem 
swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich 
też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i 
poszli za Nim. 
 

I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych 
synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc 
wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza       
                                        Iz 8, 23b—9-3 

W dawniejszych czasach upokorzył Pan 
krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w 
przyszłości chwałą okryje drogę do morza, 
wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. 
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś ra-
dość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 
przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się 
weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego 
ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, 
pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki 
Madianitów.  

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian                     
      1 Kor 1,10-13. 17 

Upominam was, bracia, w imię Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i 
by nie było wśród was rozłamów; abyście byli 
jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi 
bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, 
że zdarzają się między wami spory. Myślę o 
tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od 
Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a 
ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielo-
ny? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 
Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 

 

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz 
abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości 
słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego 
krzyża.  

 

1. W poniedziałek 23.01 zapraszamy na Mszę 

św. i nabożeństwo o godz. 7 PM.  

2. Planowany jest projekt rewitalizacji 

otoczenia kościoła i plebanii: zakup nowych 

drzewek i krzewów. Rodziny, które chciałyby 

wesprzeć wspomnianą akcję, prosimy o 

kontakt z proboszczem o. Zbigniewem. 

Koperty na ten cel są wystawione w lobby.  

3. Zapisy do parafii są przyjmowane w biurze 

parafialnym.  

4. Intencje na polskie Msze św. przyjmowane 

są w weekendy przed i po każdej polskiej 

Mszy św. oraz w tygodniu w biurze 

parafialnym.  

5. Wszystkim Wam – naszym parafianom i 

gościom – życzymy błogosławionej niedzieli i 

całego tygodnia.  OGŁOSZENIE: 

Polska szkoła poszukuje osoby na stano-

wisko woźnego.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z dyrekcją szkoły: 

Dyrektor: Tadeusz Młynek tel 224 436 0321 

Vice dyrektor: Agnieszka Kostrzewa tel 224 600 0406. 



Parafia  
Św. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Strona Internetowa:                    
www.po-polsku.stmargarettmary.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 

 

O. Zbigniew Zajchowski Email:                           
                  frzibi@saintmargaretmary.org 

O. Tomasz Ryba E-mail: 
                        frtomasz@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 
                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   
Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 

 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

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. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 
Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Adoracja w naszej parafii 

Poniedziałek:          
8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                          
9:30 am - 8:00 pm                                                   
Pierwszy piątek:   
10:30 am  - 6:00 pm 

  KOLEKTA TYGODNIOWA z 14/15 stycznia, 2023                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $                15,006.33  

 Donacje  $                     555.00                                                               
                                 $                 15,561.33                                                
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $                5,325.00                                     
 Donacje $                    75.00                                                      
   $                5,400.00      
 Razem                  $              210,961.33  

Budżet $23,500           BrakujĄca Kwota:       (2,538.67) 

Modlitwa 

Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce, a 

przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź 

naszą obroną. Oby go Bóg 
pogromić raczył, pokornie o 

to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy 
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.      

Amen.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Życiorys św. Fabiana 

Święty Fabian został papieżem po Anterosie. Jego 
pontyfikat rozpoczął się w 10 stycznia 236 roku i trwał 
14 lat. Papież podzielił Rzym na siedem kościelnych 
okręgów, na czele każdego z nich umieścił diakona, 
którego w pracy wspierał subdiakon i sześciu pomocników. 
Fabian podjął na szeroką skalę prace budowlane 
na rzymskich cmentarzach, między innymi zakończył 
budowę krypty biskupiej w katakumbach Kaliksta. Nakazał 
także sprowadzić z Sardynii ciała zmarłych – papieża 
Poncjana i antypapieża Hipolita i pochował je ze czcią 
w Rzymie. Sprowadzenie ciał osób skazanych na śmierć, 
mogło być dokonane tylko za zgodą cesarza. Świadczyło 

to o wpływach, jakie miał papież Fabian na dworze cesarskim.  

Za czasów Decjusza Fabian stał się ofiarą prześladowań. Poniósł śmierć 
męczeńską na arenie 20 stycznia 250 roku. Jego płytę 
nagrobną z imieniem wypisanym po grecku odkryto 
na cmentarzu Kaliksta w 1854 roku. Natomiast w roku 
1915 znaleziono w bazylice św. Sebastiana sarkofag papieża 
z napisem pochodzącym z X wieku. W ikonografii Święty 
jest przedstawiany w papieskim stroju pontyfikalnym lub 
w kapie i tiarze. Czasami z gołębiem na głowie. Podanie 
głosi, że Fabian znalazł się na zgromadzeniu kleru i ludu, 
które zwołano w celu wybrania nowego papieża po śmierci 
Anterosa. Niespodziewanie spoczął nad jego głową gołąb. 
Fakt ten odczytano jako widomy znak Boży i dokonano 
wyboru. Jego atrybutami są: anioł z narzędziami męki, 
krucyfiks, miecz, palma męczeńska. 

 

Modlitwa do św. Fabiana  

Boże, Ty jesteś chwałą Twoich kapłanów, spraw, abyśmy 
za wstawiennictwem świętego Fabiana, papieża i męczennika, 
umacniali się w wierze, którą wyznawał, i godnie Tobie 
służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 



INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA NA STYCZEŃ 

Intencja: Za wychowawców 

Módlmy się, aby wychowawcy byli 
wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa 
zamiast rywalizacji i wspierając przede 
wszystkim wrażliwych młodych ludzi.  

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia społeczne-
go. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość 
społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy 
ład moralny. Jeśli jednakże tego ładu brak, na miejsce 
sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce 
miłości nienawiść.  

 

[Przemówienie podczas nabożeństwa Maryjnego w Mu-
chowcu, 1983 r.]  


