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BoBoŻŻe Narodzenie    e Narodzenie      

 

Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony; 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, Ma granice nieskończony. 

Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami; 

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 



Od o. WitoldaOd o. Witolda   
     
                       
 

 

 

 

Boży plan 
 

 Święty Franciszek z Asyżu kochał Boże Narodzenie. 

Twierdził, że w to święto nikt nie powinien pościć a wszyscy 

powinni świętować ponieważ Boże Narodzenie jest niesamowicie 

radosnym wydarzeniem dla całej ludzkości. Oczywiście z 

liturgicznego punktu widzenia najważniejszym świętem jest 

Wielkanoc ponieważ świętujemy odkupienie rodzaju ludzkiego 

przez śmierć Jezusa na krzyżu i Jego chwalebne 

zmartwychwstanie. To prawda. Jednak zauważmy, że gdyby się 

Bóg nie stał człowiekiem, gdyby się nie urodził w Betlejemskiej 

stajence, gdyby nie przyjął na siebie naszego człowieczeństwa ze 

wszytkim, jak pisał św. Paweł, oprócz grzechu, wtedy Jego 

śmierć i zmartwychwstanie nie miałbyby miejsca.  

 

 Boże Narodzenie to święto, które uświadamia nam, że 

Bóg miał plan dla ludzkości. Był to plan zbawienia, plan ratunku, 

plan odnowienia rodzaju ludzkiego i przywrócenia mu jego 

pierwotnej godności i udziału w Królestwie Bożym. Bóg miał 

plan i zrealizował go w sposób sobie charakterystyczny. Wstąpił 

w historię człowieka jako jeden z nas. Święty Mateusz 

Ewangelista rozpoczął swoją Ewangelię od opisu genealogii 

Jezusa. W tej genealogii umieścił wszystkie postacie z historii 

Narodu Wybranego od Abrahama poprzez Dawida do Jezusa. Te 

imiona pokazują ludzkie historie życia. Każde imię to historia. 

Historia ludzi, którzy żyli, oddychali, grzeszyli, czynili pokutę, wytrwali, wierzyli. Patriarchowie, kobiety, grzesznice, małżonki, 

grzesznicy, mężowie, królowie, mordercy. Te historie są litanią bohaterów, tragedii oraz niesamowitych wydarzeń. To jest historia 

naszego zbawienia dlatego, że Jezus, stając się człowiekiem wszedł w te historie, stał się częścią tego wszystkiego; i sławy i 

grzechu, aby to wszystko oczyścić i wynieść na wyżyny nieba.  

 

 Bóg uczynił to wszystko poprzez uczestnictwo w życiu człowieka w sposób dla człowieka najbardziej naturalny bo 

ustanowiony dla ludzkości od początku – przez rodzinę. Dlatego zaraz po Bożym Narodzeniu świętujemy w niedzielę uroczystość 

Świętej Rodziny. Jezus nie przyszedł anonimowo na świat. Stał się człowiekiem i stał się dzieckiem, synem w konkretnej rodzinie. 

Rodzina to podstawa ludziego życia, społeczeństwa i najbardziej naturalne środowisko dla każdego z nas. Dlatego rodzina jako 

instytucja jest święta i podczas tych świąt powinniśmy za nasze rodziny dziękować. Już jakiekolwiek te nasze rodziny są, bo na 

pewno nie są idealne, ale są dla nas podstawą i punktem wyjścia do wszystkiego, co przeżywamy. Dziękujmy Bogu za rodziców, 

dziękujmy za rodzeństwo, dziękujmy za środowisko rodzinne. Chrześcijaństwo to nie tylko kościoły, uroczystości i obrzędy. 

Chrześcijaństwo to przede wszystkim rodzina, tak jak Bóg ustanowił i zaplanował. To też część wspaniałego Bożego planu. Ojciec, 

matka, dzieci, oraz pokolenia, które nas poprzedziły a które powinniśmy szanować i kochać. Można by powiedzieć, że święta 

Bożego Narodzenia pokazują nam w pełni sedno Bożego planu dla człowieka. Tym sednem  jest rodzina. Rodzina to Boży plan. 

Świętujmy rodzinę. 

  

 W imieniu całej naszej Franciszkańskiej wspólnoty 

pragnę Wam wszystkim życzyć pełnych Bożego 

błogosławieństwa świąt Bożego Narodzenia oraz lepszego roku 

2021. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi obficie. 

Dziękujemy, że jesteście i jesteśmy wdzięczni za Wasze dobre 

serca i Wasze świadectwo wiary. 

 

Pokój i Dobro, 

 

o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Łukasza 2,1wg  Św. Łukasza 2,1--1414  

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 

przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten 

spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 

Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, 

każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z 

miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego 

Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 

dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 

Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i 

położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 

gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i 

trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich 

anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że 

bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: "Nie bójcie się! 

Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 

całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się 

wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie 

znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i 

leżące w żłobie". I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo 

zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: "Chwała 

Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których 

sobie upodobał". 



        

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

Czytanie z księgi proroka izajasza                 Czytanie z księgi proroka izajasza                 

                                            9,19,1--3, 53, 5--6                          6                          
                      

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 

przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy 

podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek 

na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki 

Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, Syn 

został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. 

Nazwano Go imieniem: «Przedziwny doradca, Bóg 

Mocny, odwieczny ojciec, Książę Pokoju». Wielkie 

będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie 

Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i 

umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. 

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła do tytusaPawła  apostoła do tytusa            

                                                                          2,112,11--1414  

Umiłowany: 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim 

ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności 

i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie 

żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i 

objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela 

naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za 

nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić 

lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu 

dobrych uczynków.  

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, lektorom        
i szafarzom Komunii Świętej, którzy się włączyli w 
uroczystości świętowania Bożego Narodzenia. 
Dziękuję Komitetowi Wspólnoty Polskiej. Dziękuję 
tym wszystkim, którzy pomogli przeżyć te 
uroczystości godnie w naszym kościele. 

 W sobotę 26 grudnia mszy porannej nie będzie. Po 
południu normalny porządek mszy św. jak w każdy 
weekend. Podobnie w sobotę 26 grudnia nie będzie 
już spowiedzi.  

 W poniedziałek 28 grudnia zapraszamy na mszę św. 
w języku polskim o 7 PM i nabożeństwo 
eucharystyczne. 

 W tym tygodniu nie będzie regularnej spowiedzi św. 
we wtorek 29 grudnia. 

 W piątek 1 stycznia będziemy obchodzić uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to święto nakazane. 
Msze św. w wigilię święta w czwartek 31 grudnia o 
4:30 PM po angielsku, o 6:30 PM po polsku. W piątek 
1 stycznia msze św. o 9 i 11 AM po angielsku oraz              
o 1 PM po polsku.  Link do zapisania sie na tą 
uroczystość: https://www.signupgenius.com/
go/904054cafac2ca7fb6-thenew  

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 
święte weekendowe przez link podany na stronie 
internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 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. 

Słowa PapieSłowa Papieżża  Franciszkaa  Franciszka  

W tym roku czekają nas restrykcje i 

trudności. Ale pomyślmy o Bożym 

Narodzeniu Dziewicy Maryi i świętego 

Józefa; nie było usłane różami. Ile oni mieli 

trudności, ile trosk.    

Boże Narodzenie naznaczone restrykcjami związanymi z 

pandemią koronawirusa jest szansą na bardziej autentyczne 

przeżywanie świąt. - Niech te trudności pomogą nam oczyścić 

trochę sposób przeżywania Bożego Narodzenia, świętowania, 

wychodząc z konsumpcjonizmu. Niech będzie bardziej religijne, 

bardziej autentyczne i prawdziwe. 

Papież zwrócił się także do Polaków - Niech Boże Dzieciątko, 

które widziało w nim czułość Boga, napełni Wasze serca, 

szczególnie w tych trudnych czasach, pewnością, że nasz Ojciec 

niebieski jest Bogiem czułości, że jest dobry dla wszystkich,               

a Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieci.                                                              
         

                                        ~ audiencja generalna 16 grudnia, 2020 r. 

Boże Narodzenie musi być obchodzone 

w duchu autentycznego dzielenia się, 

uczestnictwa wraz z braćmi, którzy 

potrzebują naszej serdecznej pomocy.                                        

Musi być podstawowym etapem rozważenia naszego 

zachowania wobec Boga, który przychodzi                                            

            ~ audiencja generalna 25 grudnia, 1982 

https://www.signupgenius.com/go/904054cafac2ca7fb6-thenew
https://www.signupgenius.com/go/904054cafac2ca7fb6-thenew


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 

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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

