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 Wniebowzięcie                                     
Najświętszej Maryi Panny           

 
 

 

 

  Jam Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 

pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte 
jest Jego imię. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.  

         Łk 1, 48b, 52 



Od o. Daniela  
 
 
 
 
 

  15 sierpnia obchodzimy uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

 Maryja usłyszała w Zwiastowaniu: 
„Błogosławiona jesteś”. To prawda o każdym człowieku, 
który przychodzi na świat jako błogosławiony; prawda o 
każdym z nas.  

Późniejsze wydarzenia życia często odbierają nam wiarę w tę 
Bożą prawdę. Uczymy się myśleć źle o sobie i innych albo 
nie dowierzać Bogu, że prawdziwie jesteśmy Jego dziećmi.  

Aby odzyskać siebie na nowo, odzyskać prawdę, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi, musimy się zatrzymać, zamilknąć i 
słuchać. Już nie tylko słyszeć, ale po prostu słuchać słowa, 
które Bóg codziennie do nas kieruje i przekazuje w nim 
życie. Otworzyć się na życie, to przyjąć je całym sercem, 
tak, jak uczyniła to Maryja. Prośmy Maryję, by wstawiała się 
za nami do swojego Syna Jezusa Chrystusa i módlmy się 
razem z Nią. 

 

(„Magnificat...” modlitwa Maryi, która modli się pod 
natchnieniem Ducha Świętego):  

Wielbi dusza moja Pana *  
i raduje się duch mój w Bogu,  
Zbawicielu moim.  
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *  
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.  
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *  
a Jego imię jest święte.  
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *  
nad tymi, którzy się Go boją.  
Okazał moc swego ramienia, *  
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.  
Strącił władców z tronu, *  
a wywyższył pokornych.  
Głodnych nasycił dobrami, *  
a bogatych z niczym odprawił.  
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *  
pomny na swe miłosierdzie,  
Jak obiecał naszym ojcom, *  
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.  
Chwała Ojcu i Synowi, *  
i Duchowi Świętemu.  
Jak była na początku, teraz i zawsze, *  
i na wieki wieków. Amen.  
 
 
Pokój o Dobro, 
 
O. Daniel Zdebik,  OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. 
ŁUKASZA                                           1, 39-56 

 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy*.Weszła 
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy 
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się 
dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił 
Elżbietę.  Wydała ona okrzyk i powiedziała: 
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i 
błogosławiony jest owoc Twojego łona*. A skądże mi 
to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, 
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim 
łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią 
się słowa powiedziane Ci od Pana». Wtedy Maryja 
rzekła: «Wielbi dusza moja Pana,i raduje się duch mój w 
Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy 
swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. Święte jest Jego imię — a swoje 
miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla 
tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa 
pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z 
niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, 
pomny na miłosierdzie swoje — jak przyobiecał naszym 
ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na 
wieki».Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; 
potem wróciła do domu.  



    Czytanie  z księgi Apokalipsy św. Jana  
Apostoła                                         
          11,9;12,1.3-6.10 

Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza 

ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się ukazał na 

niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, 

a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; 

ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem 

diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i 

rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić 

Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła 

syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą 

żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. 

Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma 

przygotowane przez Boga. 

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało 
zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego 

Pomazańca». 

 

Czytanie z listu św. pawła apostoła do 
Koryntian                  
                                                             15,20-27 

Bracia: 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 

pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, 

przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w 

Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą 

ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako 

pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego 

przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie 

Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę          

i Moc. 

       Og ł osz e nia  

 

 

 

• W poniedziałek, 16 sierpnia zapraszamy na wieczorną 
Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

 

• Przypominamy, że spowiadamy już w konfesjonale w 
kaplicy oraz że godziny spowiedzi we wtorki się zmieniły. 
Spowiedź we wtorki jest od 6 do 7 wieczorem. 

 

• W piątek, 20 sierpnia Grupa Młodzieżowa zaprasza 
równieśników klas 7, 8 oraz licealnych na grę w piłkę 
siatkową  o godz 5 po południu na boisku szkolnym. 

 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka 

na sierpień                                                   

Intencja powszechna:                  

Kościół 

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od 

Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania 

się w świetle Ewangelii.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

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

  Słowa Św. Jana Pawła II   

„...Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia 
i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie 

polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz 

jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus 
Tuus”.        

                                     Pielgrzym Kalwaryjski 14/2002  



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 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@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 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania     $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   79,343   69% 

Kwota zebrana            $   58,458   51%  

Brakująca kwota         $    56,086   49% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  7 - 8 sierpnia, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $            14,491.00  

 Donacje  $                  318.00                                                            

   $           14,809.00                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  5,112.00             

 Donacje $                    85.00                                                      

   $               5,197.00    
Razem  $            24,072.00                                          

Tygodniowy budżet  $28,000 / Kwota brakująca: (7,994.00)  

New!                                                                                     

Join Sam’s club now through August and 

1/3 the membership fee gets donated to 

the Knights. It’s a painless way to help 

others. Join through this link:  

https://www.groupraise.com/offer-

campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-

columbus-sams-club-memberships  

Polska Szkoła Św. Małgorzaty Marii istniejąca przy naszej 
parafii informuje, że trwają zapisy do szkolny 2021/22.          
Więcej informacji jest na stronie internetowej szkoły 

www.nasza-szkola.com                                              

Dyrektor szkoły – Tadeusz Młynek:                     
mtlynek@stmmschool.com                            
Tel: (224) 436 – 0321,                                                                                                 
Z-ca dyrektora – Agnieszka Kostrzewa: 
akostrzewa@stmmschool.org                    
Tel: (224) 600 – 0406,                                                                
Sekretariat – Anna Przybylski:                       
aprzybylski@stmmschool.com         
Tel: (224) 436 – 0320      

Zapraszamy 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships
https://www.groupraise.com/offer-campaigns/17-st-margaret-mary-knights-of-columbus-sams-club-memberships


 

          Dla Najmłodszych  

Zapraszamy!                                                             
Marsz dla Ubogich  -  18 września, 2021  

Więcej informacji: https://saintmargaretmary.org/friends-poor-walk/ 

            Tymczasowe godziny: 

 Wtorek & Środa:                 10:00 am to 3:00 pm 

Piątek:                                     10:00 am - 12:30 pm 

2 Niedziela miesiąca:        10:00 am to 1:00 pm 

Po więcej informacji odwiedź:  https://saintmargaretmary.org/resale-shop/                                                            

lub zadzwoń: 847-458-8958                          

Możesz oddać lekko używane 

rzeczy  na donacje i odliczyć od 

podatku. 

Możesz zakupić rzeczy i 

wesprzeć potrzebujących  - St. 

Vincent De Paul. Sociaty 

         Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II                                                            
 zaprasza rówieśników / uczniów klas 7, 8 i licealnych                                          

na grę w piłkę siatkową! 

 

            

                  

                              Data: Piątek, 20 sierpnia * Godz: 5 PM                                  
                     Miejsce: boisko szkolne  * Po meczu - lody!  








