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III Niedziela Adwentu                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         

Radość 



 

 
 

Dzisiejsza Niedziela Adwentu jest 
nazywana niedzielą radości – 

Gaudete.  
 

 
 Może dziś, sama symbolika tej niedzieli nie jest 
już tak wymowna, jak kiedyś, bo czas adwentu 
przeżywany jest ogólnie jako radosny czas oczekiwania 
na przyjście Pana. Jednak historia pokazuje, jak 
powstawało to doświadczenie radości. Tradycja 
świętowania niedzieli Gaudete wyrosła w czasach, gdy 
Adwent miał typowo postny charakter. Wtedy miała 
charakter przerwy w poście, była jedynym radosnym 
akcentem Adwentu.  
 
Nazwa „Gaudete” pochodzi od słów antyfony na 
wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się w 
Panu” i wprowadza nas w ostatni tydzień oczekiwania 
na Boże Narodzenie. Radość, która stopniowo ma nas 
wypełniać, to jednak nie tylko radość z pięknie 
przystrojonych choinek czy ulic, wysprzątanych 
domów, czy przygotowanych smakołyków na Wigilię, 
ani nawet ze złożonych życzeń… Ta radość to przede 
wszystkim radość z Tego, który przychodzi. On jest Tym oczekiwanym, Tym Jedynym Źródłem naszej 
nadziei! Bóg jest naszą największą radością.  
 
By jednak radość w nas była, potrzebne są serca gotowe na jej przyjęcie. Jak przygotować nasze serca na 
przychodzącą radość? Odpowiedź daje nam dziś Jan Chrzciciel. Prorok ten przebywał i nauczał głównie na 
pustyni. Wiódł surowy tryb życia: „Nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się 
szarańczą i miodem dzikich pszczół” (Mt 3, 4). Po kimś takim można się było spodziewać srogich pouczeń i 
wezwania do radykalizmu. Jednak wskazania, których udzielał, były raczej podstawowymi zasadami miłości 
bliźniego. Przychodzącym tłumom mówił o prostych, życiowych sprawach, o dzieleniu się z potrzebującymi, 
o uczciwości i skromności. Mocą swego autorytetu przypominał celnikom, żołnierzom, ludziom majętnym o 
prostocie życia. Nie kazał im porzucać majątków, pokutować na pustyni, ale zacząć od zwykłej uczciwości i 
życzliwości wobec drugiego. Prostota życia to prawdziwe nawrócenie, którego wszystkim nam potrzeba. 
Wtedy radość w nas będzie i nasza radość będzie pełna.  
 
 

Takiej radości z Tego, który przybędzie, dziś życzę nam wszystkim.  
   
       
Pokój i Dobro,                                              
     
                           
O. Daniel Zdebik, OFMConv 
 
        

  

 

  Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                    3, 10-18 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż 

mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie 

suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma 

żywność, niech tak samo czyni». 

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do 

niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im 

powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co 

wam wyznaczono». 

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On 

im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie 

i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 

żołdzie». 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 

domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest 

Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was 

chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 

nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On 

będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on 

wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 

pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 

nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą 
nowinę. 

  Gaudete in Domino 
„Radujcie się w Panu” 



    Czytanie z księgi proroka Sofoniasza                           

               3:14-18a 

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 

Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan 

wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, 

Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech 

nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, 
który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją 

miłością, wzniesie okrzyk radości. 

 

Czytanie z drugiego listu świętego pawła 
apostoła do Filipian                                4:4-7 

 

Bracia: 

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie 

się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała 

łagodność: Pan jest blisko! 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 

przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z 
dziękczynieniem. a pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 

Jezusie. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 13-go grudnia zapraszamy o 7 wieczorem 

na Mszę Świętą a po niej nabożeństwo za dusze w czyśćcu 

cierpiące. Takie nabożeństwa będą zawsze w drugie i 

trzecie poniedziałki miesiąca.  

• 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.   

• Szczegółowy plan spowiedzi jak również Mszy Św. 

podczas świąt znajdziecie w biuletynie oraz na naszej 

stronie internetowej. W tym tygodniu spowiedź będzie 

codziennie od wtorku do piątku w konfesjonale od 6 do 7 

wieczorem. W sobotę spowiedź w kościele od 9 do 10 rano 

oraz od 3 do 4 po południu. Prosimy, abyście skorzystali ze 

wszystkich tych możliwości wyspowiadania się i nie 

zostawiali spowiedzi na ostatnie dni tuż przed świętami. 

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, w 

środę w ciągu całego dnia. Adoracja w tym tygodniu 

zakończy się nabożeństwem przebłagalnym od 7 do 8 

wieczorem. 

• W sobotę, 18 grudnia o godz 4 pm odbędzie się świąteczne 

spotkanie Grupy Młodzieżowej oraz Ministrantów w 

budynku starej szkoły.  Serdecznie wszystkich zapraszamy. 

• W przedsionku kościoła można nabyć opłatki wigilijne. 

Cena: $2 za opakowanie. 

• Także w przedsionku kościoła są do odebrania kalendarze 

parafialne na rok 2022 w języku polskim i angielskim. 

Kalendarze są za darmo. 

• 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.  

        Słowa Św. Jana Pawła II   

Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła 
w nas działać, przeobrażać nasze życie i 

przynosić owoc dobra.  

Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy 
świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. 

                                            (Homilia, Błonie Krakowskie,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 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  4-5 grudnia, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $            17,180.08   

 Donacje  $                 810.00                                                            

   $           17,990.08                                       
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $ 5,622.00             

 Donacje $                   315.00                                                      

   $              5,837.00     

Razem  $          23,927.08                                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (3,072.92)  

Służba Eucharystyczna 18-19 grudnia, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Tadeusz Młynek 

Marzena Rutkowska 

Iwona Szyda 

Tadeusz  Leszewicz 

Tadeusz Młynek 

Iwona Szyda 

Gosia Czubat 

Katarzyna Skoczylas 

Marcin Wojtulewicz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

 

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. Kontatky do osób nas reprezentujących: 

 
OPPOSED the repeal of the Illinois Parental Notification Act: 

 
Illinois Senate District 26: Dan McConchie (R) 

309G Capitol Building, Springfield, IL 62706 217-782-8010 
325 N. Rand Road, Suite B, Lake Zurich, IL 60047 224-662-4544 

dan@senatormcconchie.com 
www.senatormcconchie.com 

 
Illinois Senate District 33: Donald P. DeWitte (R) 

103A Capitol Building, Springfield, IL 62706 217-782-1977 
641 S. 8th St., West Dundee, IL 60118 847-214-8245 

www.senatordewitte.com 
 

Illinois Representative District 52: Martin McLaughlin (R) 
211-N Stratton Building, Springfield, IL 62706 217-782-1517 

28662 West NW Hwy, Suite A, Lake Barrington, IL 60010 224-634-8300  

Illinois Representative District 65: Dan Ugaste (R) 
207-N Stratton Office Building, Springfield, IL 62706 217-782-5457 
2325 Dean Street, Suite 800, St. Charles, IL 60175 630-797-5530 

ugaste@ilhousegop.org 

 
SUPPORTED the repeal of the Illinois Parental Notification Act: 

Illinois Representative District 66: Suzanne Ness (D) 
282-S Stratton Building, Springfield, IL 62706 217-782-0432 

20 S. Grove St. Carpentersville, IL 60110 224-484-8620 
info@repsnessil66.com  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:dan@senatormcconchie.com
http://www.senatormcconchie.com/
http://www.senatordewitte.com/
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