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Płonąć na zawsze 
 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi, że do 

Jana Chrzciciela „ciągnęła (...) cała judzka kraina oraz 
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 
chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.” 
Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy! Każdy, nawet Faryzeusze  
i Saduceusze! To jak pospolite ruszenie. Dlaczego 
Faryzeusze i Sauceusze przychodzili do Jana i mieli 
cokolwiek do czynienia z nim skoro mieli problem z 
Jezusem? Potrafili iść nad Jordan, wejść do rzeki, pozwolić 
Janowi, aby ich ochrzcił, i potem nawet wyznać swoje 
grzechy. Na czym polegała różnica między działaniem Jana 
Chrzciciela a Jezusa? 
 Różnica polegała na tym, że Jan chrzcił wodą, jak 
sam powiedział, natomiast Jezus przyniósł ogień Ducha 
Świętego. Woda oczyszcza ciało, ale go nie zmienia. Ogień 
spala wszystko i zmienia substancję rzeczy. 
 Chrzest, który Jezus przyniósł wymaga od nas, 
abyśmy byli gotowi na zmiany, abyśmy pozwolili Bogu, aby 
nas zmienił. Jan Chrzciciel wiedział o tym. Dlatego powiedział: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem 
godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym". Jan wiedział, że ludzie potrzebują nie tylko symbolu, taniego gestu czy rytuału. Jan wiedział, że ludzie 
potrzebują Zbawiciela, który może zmienić całą rzeczywistość ludzkości. Ludzie skorzystają z tej zmiany, kiedy wejdą w 
ogień Ducha Świętego całkowicie i bez zawahania, kiedy pozwolą Wykupicielowi, aby ich zapalił tym ogniem, nawet 
spalił tym ogniem, zmienił, przetransformował, przemienił. 
 Wiemy jak to działa. Wszyscy preferujemy raczej pewne gesty, specjalne modlitwy, symbole, rytuały. Więcej 
ludzi przyjdzie, aby posypać swoją głowę popiołem na Środę Popielcową niż tych, którzy przyjdą na spowiedź z obietnicą 
zmiany życia. Jeszcze więcej ludzi chętniej przyjdzie z koszyczkami na poświęcenie pokarmów na Wielkanoc niż by 
spędzili czas, realny czas na osobistej modlitwie. Wiele ludzi chętniej odwiedzi jakieś specjalne miejsce kultu, użyje wody 
święconej, zawiesi na szyi specjalny symbol wiary, zapali świeczkę zamiast poważnej rozmowy z Bogiem. Nie twierdzę, że 
te wszystkie symbole, rytuały i miejsca kultu to błąd. Wcale nie. Jednak chciałbym, abyśmy sobie uświadomili dlaczego 
było ludziom łatwiej przyjść do Jana Chrzciciela niż naśladować Jezusa. My mamy ten sam problem. Wszyscy mamy 
wiele pytań. Jak często muszę iść do spowiedzi, jak często i jak długo muszę się modlić, czy się to liczy na święta, 
wystarczy taka czy inna modlitwa?  
 Kochamy symbole i rytuały dlatego, że wiemy kiedy sprawa jest załatwiona. Wejdź do rzeki, pozwól prorokowi, 
aby cię polał wodą i sprawa załatwiona. Rytuał zakończony. Masz spokój. Idź do kościoła, posyp głowę popiołem i sprawa 
załatwiona. Rytuał zakończony. Masz spokój. Idź do kościoła, niech cię ksiądz pokropi i sprawa załatwiona. Nawet nie 
bolało. Masz spokój. Idź na mszę łacińską. Sprawa załatwiona – czujesz, że jesteś lepszym katolikiem niż ci co chodzą na 
„zwykłą” mszę. Zrób to lub tamto, noś to lub tamto i od razu jesteś bliżej Boga. Sprzeczamy się nawet na temat jak 
powiniśmy przyjmować Komunię Świętą, myśląc, że „lepszy sposób” przybliży nas do Boga, zapominając, że ten Bóg już 
tu jest! 
 Uwielbiamy rytuały dlatego, że są proste. Jezus jednak chciał nas ochrzcić Duchem Świętym. To oznacza, że my 
musimy pozwolić temu Duchowi Świętemu, aby nas zapalił, abyśmy płonęli tym ogniem na wieki. Ten chrzest Ducha 
Świętego nigdy nie będzie „załatwioną sprawą”. Nigdy się nie skończy, ponieważ będziemy w ogniu miłości. Nie skończy 
się, ponieważ wszędzie wokół są ludzie, których mamy kochać, wszędzie wokół są ludzie, którzy potrzebują naszej 
miłości. My także potrzebujemy tej miłości, ponieważ bez niej bylibyśmy tylko suchym drewnem, bezużytecznym, bez 
sensu, bez celu. Jezus od nas oczekuje całego naszego życia, nie tylko kilku chwil. To, czego Jezus oczekuje, wymaga 
całego człowieka, ciało, duszę i ducha, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wszystko. To jest właśnie chrzest w Duchu 
Świętym. 
 
 Wezwanie, które pochodzi od proroka Jana Chrzciciela, wzywa nas, chrześcijan, abyśmy pozwolili Jezusowi stać 
się naszym Mistrzem na zawsze. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego.” 

 

 

Pokój i Dobro, 
 

 

 

o. Witold Adamczyk OFM, Conv. 

 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Marka 1, 1wg Św. Marka 1, 1——88  

 
      Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 

Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam 

wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 

prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na 

pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie 

grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 

wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego 

chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i 

tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u 

Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić 

was będzie Duchem Świętym». 

 

 



        

Słowa Św. Jana Pawła IISłowa Św. Jana Pawła II    

Adwent  

«Blisko jest królestwo Boże, bądźcie pewni, nie opóźni 
się». Słowa te, zaczerpnięte z dzisiejszej liturgii, wyrażają 
atmosferę naszego modlitewnego, pełnego wzruszenia przygotowania                    
do bliskich już świąt Bożego Narodzenia.  
Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić,               
w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju.  

    
                                                          Audiencja generalna 17 grudnia 2003 r  

Czytanie z  księgi proroka Izajasza   Czytanie z  księgi proroka Izajasza     

                                                        40, 140, 1--5. 95. 9--1111  

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. 
«Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas 

jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo 
odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe 

grzechy». 
Głos się rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się 

podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; 

równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy 
się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo 

usta Pańskie to powiedziały». 
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! 
Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w 

Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: 
«Oto wasz Bóg! oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego 

dzierży władzę. oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego 
zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją 

swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące 

prowadzi łagodnie». 

 

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 
Pawła apostoła do koryntian Pawła apostoła do koryntian     
                2 P 3, 82 P 3, 8--1414  

Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden 

dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie 
zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są 

przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do 
was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce 

doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień 
Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w 

ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. 
Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi 

winniście być wy w świętym postępowaniu                                                   
i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście 

dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a 
gwiazdy w ogniu się rozsypią. oczekujemy jednak, według 
obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka 

sprawiedliwość. 
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was 

znalazł bez plamy i skazy - w pokoju. 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 Bóg zapłać za wszystkie wasze ofiary składane wraz z 
wypominkami w tym miesiącu. 

 W tym tygodniu, we wtorek 8 grudnia będziemy obchodzić 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Jest to święto nakazane. Dlatego w poniedziałek nie 
będzie polskiej mszy św. i adoracji gdyż już będzie msza z 
wigilii święta po angielsku. Czyli msze św. z uroczystości 
będą: w poniedziałek 7 grudnia o 7 wieczorem oraz w dzień 
święta we wtorek 8 grudnia o 7, 9:30 rano i 6 wieczorem po 
angielsku. O 7:30 wieczorem we wtorek 8 grudnia msza 
św. po polsku. Z tego powodu we wtorek nie będzie 
spowiedzi.  

 Zapraszamy dzieci do czynnego przygotowania się do 
Świąt Bożego Narodzenia.  Na stronie internetowej parafii i 
w biuletynie znajduje się kalendarz, który pomoże w 
wypełnianiu dobrych uczynków w czasie Adwentu. 
Wszystkie prace należy oddać do kościoła do końca 
grudnia. Może to być drogą pocztową, elektroniczną lub 
można przynieść przed Mszą św. Wśród wszystkich prac 
zostaną rozlosowane nagrody. Zachęcamy wszystkie dzieci 
do wzięcia udziału.  

 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. Musimy 
pamiętać, że nie możemy organizować wielkich spowiedzi 
z wieloma kapłanami na raz oraz wielką liczbą osób w 
kościele.  

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze święte 
weekendowe przez link podany na stronie internetowej 
parafii albo dzwoniąc do biura. Od poniedziałku 14 grudnia 
będzie już dostępna rejestracja na msze św. 
Bożonarodzeniowe. Prosimy abyście skorzystali z okazji i 
przyszli bądź na mszę wigilijną bądź na mszę w dzień 
święta. Prosimy o nie zapisywanie się na obydwa dni. 
Dajmy wszystkim szansę uczestniczenia w mszy w święta. 
Pamiętajmy także, że jeśli się zapisujemy a potem nie 
przychodzimy to zabieramy miejsce osobom, które mógły  
przyjść. Zawsze jest możliwość korekty lub skasowania 
rejestracji jeśli wasze plany się zmieniają. 

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

Intencje Papieskie na paIntencje Papieskie na paźździernik dziernik   

Intencja ewangelizacyjna:                          Za 
życie modlitwy.  

 
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem 
Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy. 

                                    

Uroczystość                               
Niepokalanego Poczęcia                  

Wtorek,  8 grudnia                       
Święto Obowiązkowe 

Msze św:                                       
Poniedziałek, 7 grudnia                  

7:00 pm—wigilia  

Wtorek, 8 grudnia                                                  
7:00 am, 9:30 am, 6:00pm,                            

7:30 pm (po polsku)   

Aby uczestniczyć we Mszy św należy 

zarejestrować się na poniższym linku:  

https://www.signupgenius.com/
go/904054CAFAC2CA7FB6-thefeast              

lub dzwoniąc do parafii:  847-658-7625. 

https://www.signupgenius.com/go/904054CAFAC2CA7FB6-thefeast
https://www.signupgenius.com/go/904054CAFAC2CA7FB6-thefeast


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

Piątek:                                     9:00 am - 12:00 pm 

Sobota:               Biuro nieczynne 

Niedziela:                                       Biuro nieczynne
                        
Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

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. 
 

Wtorek:                                             6:30 - 7:30 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 

Kolekta   
22 listopada, 2020 

Planowany Budżet   $28,000 
 Kopertki 

 Niedziela          $             11,984.00  
 Inne          $                 2,266.00  

            $             14,250.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela           $              5,343.00  

 Inne            $                  653.00 

             $               5,996.00  
  

  Razem                        $             20,246.00  

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   

Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

      1:00 pm w j. polskim 

                                                       Zapisy na Msze Św. 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA                      
Spowiedź w biurze parafialnym                           

Wtorek, 15 grudnia    6:30 PM  -  7:30 PM                                                                

Środa, 16 grudnia   6:30 PM  -  7:30 pm                                                    

Czwartek, 17 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM                                                         

Piątek, 18 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM 

 Spowiedź w kościele                                                       

Sobota, 19 grudnia  9:00 AM  -  10:30AM                                      

& 3:00 PM  -  4:00 PM                                                

Poniedziałek, 21 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM                                           

Wtorek, 22 grudnia   6:30 PM  -  7:30 PM                                                                

Środa, 23 grudnia   12:00 PM  -  1:00 PM 

Ze względu na ograniczenia COVID możliwości spowiedzi są ograniczone.                                    

Przyjście  do spowiedzi w najbliższym możliwym terminie. 

Wigiljia Bożego Narodzenia  Czwartek, 24 Grudnia 
j. angielski: 3:00 PM, 7:00 PM*, 11:00 PM 

 j. polski: 5:00 PM, 9:00 PM*  

 
  

Boże Narodzenie,  Piątek, 25 Grudnia  

j. angielski:7:00 AM, 9:00 AM*,11:00 AM                                 

j. polski: 1:00 PM*, 3:00 PM, 5:00 PM 
  

 

Uroczystość Św. Rodziny, Sobota, 26 Grudnia 
j. angielski: 4:30 PM 

 j. polski: 6:30 PM 

 

 

Niedziela Świętej Rodziny, 27 Grudnia 

j. angielski: 7:00 AM, 9:00 AM*, 11:00AM, 4:30 PM  

j. polski:  1:00 PM*  
 

Czwartek, 31 Grudnia 

j. angielski: 4:30 PM 
j. polski: 6:30 PM 

 

 

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi,                                                             

Piątek, 1 Stycznia  
j. angielski: 9:00 AM*, 11:00 AM           
j. polski: 1:00 PM* 
(Nie ma Mszy Św. o 4:30 PM)  

Msze święte oznaczone gwiazdką *                                                                       w 

niedziele i święta będą transmitowane na kanale YouTube.                                         
Link jest dostępny na stronie internetowej parafii  od adresem: 
 www.saintmargaretmary.org  oraz www.saintmargaretmary.org/popolsku 

Zapisy na Msze św. Bożonarodzeniowe rozpoczną się  w poniedziałek,                         
14 grudnia.    

Zapisu będzie można dokonać elektronicznie używając linku, który będzie podany na 
stronie paralialnej lub dzwoniąc do biura parafialnego. Aby jak największa liczba 
parafian mogła wziąść udział we Mszy Św, prosimy aby zapisać się na jeden dzień—
w Wigilię lub w dzień Bożego Narodzenia – nie  na dwa dni. Zawsze jest możliwość 
korekty lub usunięcia rejestracji jesłi taka sytuacja zaistnieje lub zadzwonić do 
parafii.  

https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1
http://www.saintmargaretmary.org
http://www.saintmargaretmary.org/po


ZADANIE  DLA  DZIECI                                                          

 

 Refleksja Jana Pawła II  na okres Adwentu: 

Każdy człowiek marzy o świecie bardziej sprawiedliwym i solidarnym, w którym godne warunki życia i pokojowe 
współistnienie przyczyniałyby się do kształtowania harmonijnych relacji pomiędzy ludźmi i narodami. Często bywa 
jednak inaczej. Przeszkody, konflikty i trudności różnej natury często pojawiają się w naszym życiu, a niekiedy 
niemal je wypełniają. Siły i odwaga potrzebne do zaangażowania się w to, co dobre, mogą ustąpić złu, niekiedy 
bowiem zdaje się, że zdobywa ono przewagę. W takich właśnie chwilach przychodzi nam z pomocą nadzieja. 
Tajemnica Bożego Narodzenia, którą za kilka dni przeżyjemy na nowo, daje nam pewność, że Bóg jest Emmanuelem 
— Bogiem z nami. Dlatego nigdy nie powinniśmy czuć się osamotnieni. On jest nam bliski, stał się jednym z nas, 
przyjmując ciało w dziewiczym łonie Maryi. Dzieląc nasz 
pielgrzymi los na tej ziemi, sprawił, że możemy osiągnąć radość 
i pokój, których pragniemy w głębi naszego serca. 

                                                  Audiencja generalna 17 grudnia 2003 r 


