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IV Niedziela Adwentu                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         
Miłość 



 
       

 

         Drodzy Przyjaciele! 

 

   Pewnego zimowego wieczoru w 1932 roku znany na 
całym świecie skrzypek, Fritz Kreisler, czarował publiczność 
swą wspaniałą grą w jednym z teatrów Dublina w Irlandii. 
Po zakończeniu koncertu artysta opuścił teatr zamierzając 
powrócić samochodem do hotelu, w którym mieszkał. Kiedy 
wsiadał do samochodu, usłyszał dźwięk skrzypek. Ktoś grał 
przepięknie na skrzypcach przed gmachem teatru, w którym 
artysta przed chwilą miał koncert. Zaintrygowany odgłosem 
pięknych i czystych dźwięków, Kreisler postanowił 
sprawdzić, kto tak pięknie gra. Kiedy podszedł bliżej, okazało się, że była to mała irlandzka dziewczynka o nazwisku 
Lillian Mack, która za drobne pieniążki grała na skrzypcach dla ludzi wychodzących z teatru. 

Przez kilka minut Kreisler wsłuchiwał się intensywnie w jej grę. Później zaprosił ją do hotelu, w którym mieszkał i tam 
również poprosił ją, aby dla niego zagrała. Wielki artysta był tak poruszony jej talentem i chwytającą za serce grą, że 
zaproponował jej podpisanie kontraktu na koncert w Teatrze Królewskim. 

Ten sławny na cały świat artysta odkrył w ubogiej i prostej irlandzkiej dziewczynce podobne do swego własnego 
wyczucie piękna. Zdolność do takiego rodzaju gry, która współbrzmiałaby harmonijnie z jego własną. Odkrycie to 
pozwoliło tej dziewczynce opuścić ulice i grać na wielkich scenach przed podziwiającymi ją tłumami. 

Coś podobnego tylko w o wiele większym wymiarze, wymiarze historii zbawienia, wydarzyło się ponad 2000 lat temu 
w małym izraelskim miasteczku Nazaret. Wszechmocny Bóg, Artysta i Twórca całego wszechświata, wybrał pokorną 
izraelską dziewczynę, której serce było bliskie i zjednoczone z Jego własnym. Jej imię to Maryja. Bóg wybrał ją spośród 
wszystkich niewiast na ziemi, aby była Matką Jego Syna. 

I w tak niezwykły sposób wybrana i wyróżniona przez Boga Maryja nie zapomina o swojej krewnej Elżbiecie.  W 
opisanej w dzisiejszej Ewangelii scenie Nawiedzenia, Maryja nie siedzi i nie rozmyśla o swoim wybraniu, lecz idzie po 
to, by usłużyć tej, która jest w potrzebie, która jest starsza, więc pewnie również i słabsza. Idzie nie kilka kroków, ale 
jak mówią znawcy Biblii ok. 150 km po to, by towarzyszyć swojej krewnej Elżbiecie. 

Poprzez tę ewangeliczną scenę zostajemy dziś pouczeni o tym, że ten, kto prawdziwie spotkał Boga, potrafi również 
usłużyć innym. Znakiem prawdziwej bliskości Boga w naszym życiu jest nasz stosunek do ludzi, którzy są w potrzebie. 
Za kilka dni święta. To święta bardzo rodzinne. Być może będzie towarzyszyło naszym spotkaniom wiele wzruszeń, 
ciepłych słów, miłych gestów. To dobrze, ale na tym nie można poprzestać. Te nadchodzące święta przypominają o 
Bogu, który nie zapomniał o żadnym z nas, który przyszedł na ten świat, by być Bogiem z nami, by nam otworzyć drogę 
do nieba, żeby zaprosić nas do relacji z sobą samym. Nie da się inaczej dojść do nieba, jak tylko drogą miłości. Ta 
miłość ma wyrażać się w konkretnych uczynkach na co dzień. W takich uczynkach, które będą naszą odpowiedzią na 
Bożą miłość i które będą naszą drogą do nieba. 

Uczmy się od Matki Bożej być uważnymi na potrzeby innych.                  
Nie tylko te materialne potrzeby, które często łatwo możemy 
dostrzec na zewnątrz, ale również bądźmy gotowi przyjść z pomocą 
naszym bliźnim w ich potrzebach duchowych. Będzie to wymagało 
naszego czasu, naszej obecności z innymi i dla innych, naszej 
modlitwy, dobroci i cierpliwości. Prośmy Maryję, aby nam w tym 
pomogła. 

 

O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

Gwardian Klasztoru 

  Od o. Piotra  
 

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

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem 
w góry do pewnego miasta w ziemi 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 głośny 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 
bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w 
moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w 
moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».       



    Czytanie z księgi proroka Micheasza                           

                   5:1-4A 

Tak mówi Pan: 
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion 

judzkich! z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w 
Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. 

Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca 
porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. 
Powstanie on i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia 

Pana, Boga swego. osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą 
potęgę aż po krańce ziemi. a on będzie pokojem. 
 

Czytanie z listu do hebrajczyków         10:5-10 

 

Bracia: 

Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «ofiary ani daru nie 
chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech 
nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę – w zwoju 

księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże». 

Wyżej powiedział: «ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie 
chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z 

Prawem. Następnie powiedział: «oto idę, aby spełnić wolę 
Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej 

woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz 
na zawsze.  

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek 20 grudnia Mszy Św. w języku polskim o 7 

PM nie będzie ze względu na spowiedź w kościele. 

• Szczegółowy plan spowiedzi jak również Mszy Św. 

podczas świąt znajdziecie w biuletynie oraz na naszej 

stronie internetowej.  W tym tygodniu okazja do spowiedzi 

św. będzie w kościele w poniedziałek, środę i czwartek od 

6:00 do 7:00 PM. We wtorek spowiedzi nie będzie ze 

względu na specjalną Mszę Św. Filipińskiej wspólnoty w 

naszej parafii. Prosimy, abyście nie zostawiali spowiedzi na 

ostatnią chwilę. 

• Msza św. po polsku w Wigilię będzie o 9 wieczorem. W 

tym dniu nie będzie porannych Mszy św. W sobotę 25 

grudnia, w dzień Bożego Narodzenia porządek Mszy Św. 

jak co niedzielę z wyjątkiem popołudniowej Mszy Św. o 

4:30. Tej mszy nie będzie. W sobotę nie będzie żadnych 

wieczornych Mszy Św. W przyszłą niedzielę będziemy 

obchodzić Święto Świętej Rodziny. Msze św. jak co 

niedzielę. 

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, jak co 

środę w ciągu całego dnia. Adoracja w tym tygodniu 

zakończy się o 5 PM ze względu na spowiedź o 6 PM. 

• 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. Zachęcamy do 

złożenia ofiary na kwiaty do kościoła na święta i 

ozdobienie Żłóbka. W przedsionku kościoła znajdziecie 

specjalne koperty, w których taką ofiarę można złożyć.  

• W imieniu całej Franciszkańskiej wspólnoty życzymy 

wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. 

Niech Boży pokój i radość z przyjścia Zbawiciela napełni 

wasze serca. 

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   

Ucz się od Maryi wiernego posłuszeństwa 

Maryja przez tę nowennę przygotowującą do 
Bożego Narodzenia prowadzi nas do Betlejem. 

Maryja jest kobietą, która powiedziała „tak”, która – w 
odróżnieniu od Ewy – bez zastrzeżeń przyjmuje plan Boży. 
Dzięki temu jasnym światłem oświeca naszą drogę i jest dla nas 
najwznioślejszym wzorem do naśladowania. 



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 

 

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 

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  11-12  grudnia, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $            15,134.08   

 Donacje  $             2,200.00                                                            

   $                17,334.08                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                  4,297.00                                    

 Donacje $                     260.00                                                      

   $                  4,557.00     

 Razem  $               21,891.08                           

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (5,108,92)  

Służba Eucharystyczna 24/25/26 grudnia, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                           Boże Narodzenie   

                         Niedziela 

Jurek Wąż 

Kasia Zeliszczak 

Marcin Wojtulewicz 

Tadeusz  Leszewicz 

Zuzanna Wąż 

Iwona Szyda 

Iwona Szyda 

Jarek Kawecki 

Bożena Labanowska 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Włodek Szyda 

 

 

Służba dla wszystkich 

 

Służba dla wszystkich 

                                            Pasterka  

Gosia Czubat 

Iwona Szyda 

Maria Niwelt 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Grzegorz Dobek 

 

Służba dla wszystkich 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Opłatki 

Opłaki są do nabycia w cenie $2.00  w 

przedsionku kościoła po każdej Mszy 
Św. lub  w tygodniu w biurze                     

parafialnym. 

Modlitwa przed 

łamaniem się opłatkiem  

                   

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta 

święta noc, kiedy wspominamy 

pamiątkę Wcielenia Twojego 

Syna dla naszego zbawienia, 

zajaśniała blaskiem Twej 

światłości.                                            

Spraw, abyśmy, opromienieni 

tym blaskiem, z otwartym 

sercem przyjęli Jezusa jako 

naszego Odkupiciela.                         

Pobłogosław nas i te opłatki, 

którymi się podzielimy                          

na znak miłości i przebaczenia. 

Naucz nas, Panie Boże, dzielić 

się chlebem, miłością                            

i życzliwością ze wszystkimi 

ludźmi, a zwłaszcza z tymi, 

wśród których żyjemy. Obdarz 

miłością, zgodą i jednością 

naszą rodzinę. Wlej nadzieję w 

serca ubogich, samotnych, 

osieroconych i przeżywających 

jakiekolwiek cierpienia. 








