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Od o. Piotra Od o. Piotra   
     
                       
 

 

 
 
 „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się   

stanie według twego słowa”  

 
 Kochani!  
 
 Bóg pragnie naszej miłości tak bardzo, że posłał do 
nas swojego syna Jezusa Chrystusa, który jest samą 
miłością, abyśmy się stali Ludem Bożym. Archanioł 
Gabriel, poprosił Maryję, aby była matką Jezusa. W czasie 
tych dziewięciu miesięcy oczekiwania na Narodzenie 
Jezusa, które były pierwszym adwentem, Maryja była dla 
Jezusa wszystkim. Była Jego pożywieniem, jego ciepłem, 
jego mieszkaniem. Jej oddech był Jego oddechem. Jezus 
stał się człowiekiem w Maryi i chce, abyśmy mu pozwolili 
wejść do naszego życia. Nasza miłość do Niego będzie jego 
żłóbkiem. Teraz przez chwilę pomódl się w ciszy swojego 
serca, aby stało się ono godnym mieszkaniem dla 
Chrystusa, abyś w czasie w Bożego Narodzenia stał się 
żłóbkiem dla Niego, przygotowując Mu miejsce tak jak 
zrobiła to Maryja.  
 
 Archanioł Gabriel miał wspaniałą wiadomość dla 
Maryi, że pocznie Ona z Ducha Świętego i porodzi Jezusa, 
Syna Bożego. Bóg ma również specjalne zaproszenie dla 
nas. Tak jak Maryja była na początku oddechem Jezusa, 
pokarmem i schronieniem dla Niego gdy nosiła Go w 
swoim łonie, Bóg chce abyśmy się stali mieszkaniem dla 
Chrystusa i robili dla Niego to co robiła Ona. Tak jak Maryja brała Go wszędzie ze sobą, Bóg pragnie, abyśmy nieśli 
Jezusa wszędzie tam, gdzie idziemy, aby ludzie których spotykamy mogli doświadczyć Bożego Narodzenia. Dziękujmy 
więc Bogu za to wspaniałe zaproszenie skierowane do nas.  
 
 Słowa Anioła Gabriela, że zostanie Matką Bożego Syna nie były łatwe do przyjęcia, odpowiedziała: „Jakże się 
to stanie skoro nie znam męża”. Może również dla nas jest trudno uwierzyć w to, że Bóg chce, abyśmy zanieśli Jezusa 
do innych i przyprowadzili innych do Niego, żyjąc głęboko naszą wiarą i chrześcijańskimi wartościami. Może czasami 
mamy strach że wiara jest zbyt wymagająca i nie jesteśmy odpowiednimi osobami, aby według niej żyć i w ten sposób 
nadawać sens naszemu życiu i egzystencji innych. Jeśli mamy takie wątpliwości i lęki, oddajmy je Bogu w modlitwie.  
 
 Archanioł Gabriel dodawał otuchy Maryi mówiąc jej, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i jako przykład 
powiedział Maryi o jej krewnej Elżbiecie, która pomimo podeszłego wieku stała się brzemienną. Ponieważ nasza wiara 
jest słaba, czasami potrzebujemy słów powzbudzenia i otuchy. Święty Paweł powiedział, że skarb wiary nosimy w 
naczyniach glinianych, aby się okazało, że jest to Boża łaska a nie nasza zasługa. Jest normalną rzeczą, że czasami 
czujemy się takimi glinianymi i niegodnymi naczyniami i boimy się Bożych planów w naszym życiu. Musimy 
pamiętać, że to Bóg działa w nas i przez nas, aby przybliżyć innych do Chrystusa. Więc nie bójmy się, bo to On działa 
w nas i przez nas. Wszystko co musimy zrobić, to powiedzieć Bogu tak, a On zrobi resztę.  
 
 O Panie naucz nas ufać Ci tak jak Maryja i z wiarą wypowiadać nasze Amen w chwilach, kiedy zapraszasz nas, 

abyśmy pełnili Twoją wolę i tak doszli do udziału w Twoim Królestwie.   

 

Pokój i Dobro! 
 
O. Piotr Sarnicki, OFMConv. 
 
Gwardian Klasztoru  

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Łukasza 1, 26wg Św. Łukasza 1, 26--3838  

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem 

Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. 

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, 

łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między 

niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i 

rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz 

anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 

bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 

któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie 

nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, 

skoro nie znam męża?»  Anioł Jej odpowiedział: «Duch 

Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię 

cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, 

Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w 

szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla 

Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła 

Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 

według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł. 

 

 

  



        

  Słowa Św. Jana Pawła II Słowa Św. Jana Pawła II    

Szanuj godność każdego człowieka 

Przygotowanie na Boże Narodzenie jest szczególną 
okazją, by zwrócić uwagę na jedną z najcenniejszych 
wartości chrześcijańskich. Dzięki narodzinom Jezusa w prostocie                      
i ubóstwie w Betlejem Bóg przywrócił godność życiu każdego 
człowieka; dał wszystkim możliwość uczestniczenia w Jego Bożym 
życiu. Oby zawsze znalazły się serca gotowe przyjąć ten nieskończony 
dar!  

© EAST NEWS 

Czytanie z drugiej księgi Samuela                         Czytanie z drugiej księgi Samuela                         

                  7, 17, 1--5, 8b5, 8b--12, 14a, 16 12, 14a, 16     

  Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan 

poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do 

proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a 

Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: 

«Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».  

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące 

słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi 

Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z 

pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad 

Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem 

przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.   Dam ci sławę 

największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu 

ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim 

miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go 

już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów 

nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze 

wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan 

dom ci zbuduje.  Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz 

obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka 

twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego 

królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede 

Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój 

tron będzie utwierdzony na wieki”». 

 

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła do rzymianPawła  apostoła do rzymian    

                                            16,2516,25--2727  

Bracia,   

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i 

moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną 

tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, 

a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga 

wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do 

posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez 

Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków!                         

Amen. 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 W poniedziałek 21 grudnia mszy św. w języku polskim o 7 
PM nie będzie. 

 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 poniedziałek i wtorek od 6:30 do 7:30 PM w 
kościele, oraz w środę także w kościele od 12:00 do 1:00 
PM. Prosimy, abyście nie zostawiali spowiedzi na ostatnią 
chwilę.  

 Msze po polsku w wigilię o 5 i 9 PM. W dzień świąt o 1, 3 i 
5 PM. W sobotę 26 grudnia mszy porannej nie będzie. Po 
południu normalny porządek mszy św. jak w każdy week-
end. Podobnie w sobotę 26 grudnia nie będzie już 
spowiedzi.  

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze święte 
weekendowe przez link podany na stronie internetowej 
parafii albo dzwoniąc do biura. Podczas każdej mszy św. w 
wigilię i dzień Bożego Narodzenia jest dostępna sala w 
starej szkole gdzie będzie 50 miejsc i msza będzie 
transmitowana z kościoła i będzie można przyjąć              
Komunię św. 

 W przedsionku kościoła można nabyć opłatki wigilijne za 
dobrowolną ofiarą. 

 Także w przesionku kościoła są do odebrania kalendarze 
parafialne na rok 2021. Kalendarze są za darmo. 

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

 W imieniu całej Franciszkańskiej wspólnoty życzymy 
wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. 
Niech Boży pokój i radość z przyjścia Zbawiciela napełni 
wasze serca. 

Kolekta   
13 grudnia, 2020 

Planowany Budżet   $28,000 
 Kopertki 

 Niedziela          $            13,113.00  
 Inne          $                 2,469.00   

            $             15,582.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $              4,483.00  

 Inne           $                   625.00 

            $                5,108.00  
  

  Razem                      $                20,690.00  

Intencje Papieskie na Grudzień Intencje Papieskie na Grudzień   

Intencja ewangelizacyjna:    
 
Za życie modlitwy.  

 

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



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 - 2:00 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 

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   

Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

                                                       Zapisy na Msze Św. 

Adoracja Adoracja   najświetszego najświetszego     

  sakramentusakramentu  

  

Środa:                         9:30 am Środa:                         9:30 am --  8:00 pm8:00 pm  

Poniedziałek:         8:00 pmPoniedziałek:         8:00 pm——9:00 pm9:00 pm  

Pierwszy piątek:  10:30 amPierwszy piątek:  10:30 am——6:00 pm6:00 pm  

 

ZMIANA CZASU MSZY W DNI POWSZEDNIE 

Od poniedziałku 4 stycznia Msza św. o 7:00 rano                                      

w dni powszednie zostanie przeniesiona na 6:45 rano 

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. 

 

Świąteczne kwiaty - poinsecje             

Zapraszamy do składania donacji na zakup poinsecji do 

dekoracji ołtarza  w okresie  Bożego Narodzenia.                                                                                 

Koperty na ten cel są dostępne w przesionku kościoła  

lub w biurze parafialnym.            

Z góry dziękujemy za hojność oraz pomoc w                                                   

przygotowaniu naszego Kościoła.                                                                                    

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA                       

 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.                                    

Prosimy o przyjście  do spowiedzi w najbliższym możliwym terminie. 

 
 

MSZE ŚW. W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA’ 2020  
 

 

 

Wigilia 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 

http://www.saintmargaretmary.org
http://www.saintmargaretmary.org/po

