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II Niedziela Adwentu                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         Pokój 



 

   
     
 
        Doliny do wypełnienia 

  

 W bardzo konkretnym czasie historycznym Jan Chrzciciel 
przychodzi, aby głosić potrzebę nawrócenia. Jan głosił rychłe 
nadejście Mesjasza; Jan był Jego, Mesjasza głosem, jak to on sam 
określił. Był człowiekiem, którego jedyną misją życiową było 
„obudzenie” ludzi z ich duchowego letargu i ogłoszenie, że 
wyznaczony czas nadchodził. Jednak nie chodziło tylko o 
ogłoszenie nadchodzącego Mesjasza. Gdybyśmy spróbowali opisać 
misję Jana Chrzciciela, mówiąc, że on jedynie ogłosił nadejście 
Zbawiciela, mylilibyśmy się. Jan Chrzciciel był prorokiem lub jak 
sam Jezus go nazwał, nawet więcej niż prorokiem. Jego rolą nie 
było jedynie ogłoszenie czegoś. Jego zadanie polegało na samym 
przygotowaniu ludzi na to nadzwyczajne wydarzenie. Nie było to 
wcale łatwe. Dlatego św. Łukasz napisał, że Jan 
Chrzciciel: „Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił 
chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów". NAWRÓCENIE! 
Co to właściwie oznacza? Nie oznaczało to, że ludzie po prostu przyszli do Jana, on polał ich wodą i w ten sposób byli oczyszczeni. 
Nawrócenie, o którym Jan mówił, oznaczało wyraźną zmianę życia tych wszystkich, którzy chcieli być gotowi na przyjście 
Mesjasza. Oto dlaczego prorok Izajasz jest tu wspominany. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina 
niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi”. 

 Drogi kręte niech staną się prostymi. Drogami, o których mówi prorok, to są drogi naszego życia, po których kroczy Pan. 
Mesjasz nie ma własnych dróg, które by były oddzielone od tych naszych. Ponieważ jest Zbawicielem, musi On kroczyć po naszych 
drogach, jeśli chce dotrzeć do naszych serc, jeśli chce zmienić naszą przyszłość. Wszytko to, ze względu na przyszłość. Zbawić 
oznacza uratować z niebezpieczeństwa, a niebezpieczeństwem dla nas jest fakt, że nie mogliśmy sprawić, aby nasza przyszłość była 
świetlana. Nasza przyszłość bez Zbawiciela była zanurzona w ciemności dlatego, że była to przyszłość śmierci. Jezus, więc miał 
przyjść i zmienić tę sytuację, jednak nie byłby w stanie tego zrobić bez dotarcia do naszych serc, do naszych osobistych historii. 
Musiał otrzymać dostęp do nas i stać się częścią nas. Z tego powodu musimy uczynić nasze kręte drogi prostymi. Musimy, 
ponieważ będą to drogi Zbawiciela. W Ewangelii mamy szczegółowy opis, co to oznacza. „...każda dolina niech będzie wypełniona, 
każda góra i pagórek zrównane...” Wszystko to dotyczy naszej pychy i naszych grzechów. 

 Doliny w tym opisie oznaczają nasze grzechy dlatego, że nasze grzechy powodują brak. Doliny, w biblijnym znaczeniu, 
zawsze oznaczały jakiś stan niedostatku. Dolina śmierci lub wyschłych kości: brak życia, lub Bożego Ducha. Nasze grzechy są 
niebezpieczne dlatego, że oddalają nas od Boga, a to oznacza, że oddalają nas od życia, co w konsekwencji znaczy, że przynoszą 
śmierć. Nie jest to śmierć symboliczna czy alegoryczna. Grzech przynosi śmierć, ponieważ bez Boga, nie ma życia. Tak więc, 
wypełnienie każdej doliny oznacza wyzbycie się grzechu i przybliżenie się do źródła życia, do Boga. To jest pierwszy warunek dla 
tych, którzy chcą się cieszyć ze zbawienia. Chrystus przychodzi naprawić zdeformowaną ludzką naturę, która została pozbawiona 
wieczności. Drugi warunek to pokora dlatego, że nie możemy niczego otrzymać od Boga, jeśli się nie skłonimy w pokorze przed 
Nim, jeśli nie uznamy, że On jest Bogiem. Nasza pycha to są te góry i pagórki, które muszą być zrównane. Nasza pycha jest 
przeszkodą dla Boga, który przez to nie może nas uratować, nawet jeśli Jego Syn umarł za nas na krzyżu, dlatego, że nasza pycha 
nie pozwala Bożej miłości uzdrowić naszej natury. Jest tak dlatego, że Boża miłość to Prawda. Prawdą jest, że Bóg jest godny 
naszego uwielbienia, służby, i naszego życia. Nic nie jest w stanie równać się Bogu. Musimy to zrozumieć i zaakceptować przez 
postawienie Go na pierwszym miejscu, jeśli chcemy żyć w prawdzie. Jeśli Bóg nie jest pierwszy, żyjemy w kłamstwie, a więc 
jesteśmy wyjęci z Bożej miłości. Wszystko przez pychę. 

 
Wszystko to, bracia i siostry, jest tym NAWRÓCENIEM, które Jan Chrzciciel głosił. Pozbądź się grzechu, pokaż Bogu, że jest On 
wart dla ciebie więcej niż jakakolwiek przyjemność tego ziemskiego świata. Pozbądź się grzechu, pokaż Bogu, że Jego przyjaźń jest 
ważniejsza dla ciebie niż cokolwiek innego. Pokaż Mu, że jest naprawdę TWOIM 
BOGIEM. Potem, pokornie przyznaj, że potrzebujesz Jego pomocy, że Bóg w 
swojej nadzwyczajnej wszechmocy jest oczekiwany w twoim życiu i że jesteś 
gotów zapłacić każdą cenę, oby tylko On był twoim Zbawicielem. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                      3, 1-16 

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy 

Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą 

Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, 

Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów 

Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, 

syna Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 
nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w 
księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 
dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, 

drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!  
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 



    Czytanie z księgi proroka Barucha            5,1-9 

Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej 

wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się 

w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą 

koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać 

wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga 

na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała 

pobożności». 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, 

zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu 

słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od 

ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich 

niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem 

postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły 

zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w 

chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z 
radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z 
właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. 

 

Czytanie z drugiego listu świętego pawła 
apostoła do Filipian                       1:4-6, 8-11 

 

Bracia: 

Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was 
wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od 
pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, 
który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia 
Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco 
tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.  A 
modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i 
bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co 
lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni 
plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na 
chwałę i cześć Boga. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 6-go grudnia zapraszamy na ostatnią 
Mszę Świętą rekolekcyjną o 7 wieczorem. 

• W tym tygodniu w środę, 8 grudnia będziemy 
obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto nakazane. 
Msze Św. z uroczystości będą: we wtorek 7 grudnia 
Msza Św. z wigilii po angielsku o 7 PM, oraz w dzień 
święta w środę 8 grudnia po angielsku o 6:45, 9:30 
rano (Msza Św. dla szkoły katolickiej) oraz o 6 
wieczorem. O 7:30 wieczorem w środę 8 grudnia 
Msza Św. po polsku. 

• Zapraszamy dzieci do czynnego udziału w Adwencie. 
Na stronie internetowej znajduje się kalendarz, 
według którego, każdego dnia należy wykonać 
określone zadania. Uzupełniony i podpisany 
kalendarz należy przynieść lub przesłać do 2 stycznia. 
Spośród wszystkich prac rozlosujemy nagrody.   

• Biskup naszej diecezji David Malloy wzywa 
wszystkich do modlitwy przebłagalnej za to, że stan 
Illinois i nasi prawodawcy przeforsowali prawo, 
według którego rodzice niepełnoletnich nie będą 
musieli być informowani o planowanej aborcji. To 
prawo jest następnym krokiem w odchodzeniu od 
praw Bożych. Dlatego w naszej parafii we wtorek 7 
grudnia po Mszy Św. po angielsku o 7 wieczorem 
będzie przebłagalna modlitwa różańcowa w tej 
intencji. Biskup wzywa także wszystkich wiernych, 
aby kontaktowali swoich senatorów i innych 
reprezentantów i jeśli głosowali przeciw temu 
bezbożnemu prawu, aby wyrazili im swoje uznanie a 
tym, którzy głosowali za, aby wyrazili swoją 
dezaprobatę.  

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, 
w środę w ciągu całego dnia. W tę środę adoracja się 
skonńczy wcześniej o 5 PM ze względu na wieczorne 
Msze Św.  

• Szczegółowy plan spowiedzi jak również Mszy Św. 
podczas świąt znajdziecie w biuletynie oraz na naszej 
stronie internetowej. Prosimy, abyście skorzystali ze 
wszystkich tych możliwości wyspowiadania się i nie 
zostawiali spowiedzi na ostatnie dni tuż przed 
świętami. 

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

Intencja Papieża Franciszka                           

na grudzień                                              

Intencja ewangelizacyjna:                     

 Katecheci                                                                                      

Módlmy się za katechetów, powołanych 

do głoszenia Słowa Bożego — aby byli 

jego odważnymi i kreatywnymi 

świadkami z mocą Ducha Świętego.  



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              $  100,556   88% 

Kwota zebrana            $    86,958   76%  

Brakująca kwota         $     27,586   24% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  20-21  listopada, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              9,691.33   

 Donacje  $                 528.00                                                            

   $          10,219.33                                      
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $ 9,720.00             

 Donacje $                    95.00                                                      

   $              9,815.00     

Razem  $          20,034.33                                              

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (6,965,67)  

Służba Eucharystyczna 11-12 grudnia, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Andrzej Talaska 

Maria Niewelt 

Maria Serafin 

Tadeusz  Leszewicz 

 

Anna Furman 

Filip Furman 

Kasia Zeliszczak 

Waldemar Stec 

Bożena Lebanowska 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Grzegorz Dobek 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

Dołącz do nas w sobotę 10 grudnia o 6 rano w McDonnell 
Hall lub za pomocą zdalnego połączenia. John Sablan 
nauczy, jak wydostać się z zgiełku świata w ciszę Boga. 
Pomoże to mężczyznom rozwinąć codzienne życie 
modlitewne i postrzegać je jako najważniejszą rozmowę 
dnia. Rozpocznij Adwent, ponownie dołączając do grupy 
lub nawet przychodząc po raz pierwszy. Wszyscy są mile 
widziani.                                                                         
Kontakt:  

Roman Budek,                                                                          
847-802-8335 lub RomanB60156@yahoo.com  

 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  27-28 listopada, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $           12,866.33   

 Donacje  $                  55600                                                            

   $           13,422.33                                     
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $             6,308.00             

 Donacje $                  175.00                                                      

   $             6,483.00     

Razem  $            19,905.33                                              

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (7,094,67)  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:RomanB60156@yahoo.com









