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Uroczystość  Świętej Rodziny                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 

Błogosławionych Świąt! 



 
      

Rodzina drogą do pełni człowieczeństwa 

 

 W tym roku przeżywamy Święta 
Bożego Narodzenia tak trochę 

„ściśnięte”. W piątek 24 grudnia Wigilia i Msze święte wieczór i w 
nocy potem jak zwykle sam dzień uroczystości Bożego Narodzenia 
przypadający w tym roku w sobotę, a zaraz potem jest już 
niedziela. W tym roku więc świętujemy Świętą Rodzinę zaraz 
następnego dnia po urodzinach Jezusa. Kościół daje nam to święto, 
aby podkreślić, jak wielkie znaczenia miał i ma Boży plan 
stworzenia i zbawienia. Bóg stworzył człowieka od samego 
początku do życia we wspólnocie. Biblia nam mówi, że pierwszy 
człowiek Adam nie czuł się dobrze, będąc sam. Sam Bóg 
stwierdził: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu 
zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Bóg stworzył więc w 
konsekwencji człowieka jako mężczyznę i kobietę. Dopiero wtedy 
ludzkość stała się pełną. Jesteśmy stworzeni do budowania 
wspólnoty i człowiek znajduje swoje największe spełnienie we 
wspólnocie. Najbardziej naturalną i podstawową wspólnotą 
człowieka jest rodzina. Jesteśmy więc stworzeni do rodziny i, 
można powiedzieć, dla rodziny. Rodzina i małżeństwo więc są 
najstarszymi instytucjami w ludzkim świecie. Są święte, bo 
ustanowione przez samego Boga. 

 Fakt, że Pan Bóg bardzo poważnie traktuje ten swój plan dla człowieka, że rodzina jest podstawową i najważniejszą, jaką 
mamy tworzyć i w jakiej mamy żyć, potwierdza rzeczywistość przyjścia Zbawiciela. Mesjasz nie pojawił się nagle gdzieś w 
świecie, nie zstąpił z nieba wraz z chórami aniołów. Nie przyszedł w kosmicznym objawieniu. Mesjasz, stając się człowiekiem, 
obrał naturalną dla każdego z nas drogę przyjścia na ten świat. Jezus, nasz Zbawiciel przyszedł w rodzinie i przez rodzinę. Narodził 
się jako małe dzieciątko, przeszedł wszystkie etapy ludzkiego rozwoju i wzrostu, tak fizycznego, jak i emocjonalnego, umysłowego 
i osobowościowego. Rósł i dojrzewał w rodzinie, był wychowywany i uczony. Bóg, poprzez przyjęcie naszej ludzkiej natury, nie 
przyjął tylko naszego ciała; przyjął także nasz sposób życia, naszą potrzebę wspólnoty, miłości i wzrostu. Jezus stał się w pełni 
człowiekiem nie tylko przez stanie się fizycznym mężczyzną i narodziny w Betlejem. Zbawiciel stał się człowiekiem poprzez te 
wszystkie lata Jego wzrostu i dojrzewania do wieku dorosłego w rodzinie, jako dziecko zależne w pełni od swoich rodziców, jako 
syn, którego wychowywano i uczono wielu rzeczy potrzebnych w ludzkim społeczeństwie, młodzieniec odkrywający swoją 
osobowość i mężczyzna, który nie był jakimś odludkiem i dziwakiem, ale człowiekiem, który należał do pewnej rodziny, grupy, 
klanu, społeczeństwa i narodu. Bóg przyjął jako swoje te wszystkie uwarunkowania ludzkiego życia. Rodzina stała się podstawą dla 
Niego. 

 Nic dziwnego, bo przecież rodzina, jak powiedzieliśmy na początku, była i jest Bożym pomysłem i planem dla człowieka. 
Dlatego, w święta Bożego Narodzenia, a w tym roku zaraz na drugi dzień w uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 
powinniśmy dziękować Bogu za nasze rodziny, za błogosławieństwo wspólnoty. Powinniśmy dziękować i uświadomić sobie jeszcze 
bardziej jakże wielkim skarbem jest rodzina dla nas, pomimo wszystkich niedoskonałości i zgrzytów, pomimo naszej grzeszności                
i ciężaru, jakim potrafimy być jedni dla drugich. Ciągle musimy pamiętać, że rodzina to Boży plan dla nas i nasza droga do nieba. 
Dziękujmy więc dziś szczególnie za błogosławieństwo rodziny, za naszych bliskich, za tych, których kochamy z wyboru i tych, 
których kochamy, bo Bóg dał nam ich w darze jako naszych krewnych. Jezus pokazał nam poprzez swoją ludzką egzystencję, że 
rodzina to droga do pełni człowieczeństwa, a więc i droga do zbawienia. 

W imieniu całej naszej Franciszkańskiej  wspólnoty pragnę 
Wam wszystkim życzyć pełnych  Bożego błogosławieństwa 

świąt Bożego Narodzenia  oraz lepszego roku 2022.                 
Niech Bóg Was wszystkich błogosławi obficie.                                                                                                                                     

Dziękujemy, że jesteście. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                    2:41-52 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto 

Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 

świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 

został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień 

drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie 

znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie 

siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni 

bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do 

Niego: «Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z 

bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: 

«Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni 

jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. 
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym 

sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce 
u Boga i u ludzi. 



    Czytanie z pierwszej księgi  samuela 3:2-6,2-14                        

 

Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, i nazwała go 

imieniem Samuel, ponieważ mówiła: «Uprosiłam go u Pana». 

Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć Panu doroczną ofiarę i 

wypełnić swój ślub. Anna zaś nie poszła, lecz oświadczyła 

swemu mężowi: «Gdy chłopiec będzie odstawiony od piersi, 

zaprowadzę go, żeby się pokazał przed obliczem Pana i aby tam 

pozostał na zawsze». 

Gdy go odstawiła, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również 

trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. 

Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był 

jeszcze mały. 

Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała 

ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja 

jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do 

Pana. o tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą 

do Niego zanosiłam. oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, 

jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu». 

I oddali tam pokłon Panu. 
 

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana 
Apostoła                                           1 J3,1-2, 21-24 

Najmilsi: 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat 

zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się 

nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, 

będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w 

Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ 
zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu 

podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w 
imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, 

jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, 
a Bóg w nim; a to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, 
którego nam dał. 

       Ogłoszenia  

• Bóg zapłać wszystkim, którzy pomogli przeżyć 
świętowanie Bożego Narodzenia godnie i pięknie w 
naszym kościele: wolontariuszom, lektorom i szafarzom 
Komunii Świętej, członkom Polskiej Wspólnoty. 

• W poniedziałek, 27 grudnia Mszy Św. w języku polskim o 
7 PM oraz adoracji nie będzie. 

• W tym tygodniu nie będzie regularnej spowiedzi św. we 
wtorek 28 grudnia. 

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, jak co 
środę w ciągu całego dnia. Adorację w tym tygodniu 
zakończy nabożeństwo za rodziny od 7 do 8 PM. 

• W sobotę, 1 stycznia będziemy obchodzić uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki. W tym roku nie jest to święto 
nakazane. Msze Św. w wigilię święta w piątek 31 grudnia o 
4:30 PM po angielsku, o 6:30 PM po polsku. W sobotę 1 
stycznia Msze Św. o 11 AM po angielsku oraz o 1 PM po 
polsku. Wieczorem tego dnia będą regularne Msze Św. 
wieczorem z niedzieli.  

• Przypominamy dzieciom o przyniesieniu lub przesłaniu 
kalendarzy adwentowych do niedzieli 2-go stycznia. 
Spośród wszystkich prac rozlosujemy nagrody i rozdamy 
na Mszy Św. w niedzielę 9-go stycznia o godz 1 PM. 

• W przedsionku kościoła są do odebrania kalendarze 
parafialne na rok 2022. 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. 

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.  

    Modlitwa Św. Jana Pawła II 

       za rodziny   

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na 

niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i 

Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi 

przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i 

przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i 

miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska 

kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i 

wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało 

w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju 

w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu 

małżeństwa okazała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, 

przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy 

Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół 

wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe 

posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Amen.   



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 

 

Służba Eucharystyczna 1/2 stycznia, 2022  

 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                           Sobota  

                         Niedziela 

Iwona Szyda 

Maria Niwelt 

Tadeusz  Leszewicz 

Włodek Szyda 

Iwona Szyda 

Anna Furman 

Filip Furman 

Grzegorz Dobek 

Kasia Zeliszczak 

Maria Serafin 

 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Zuzanna Waz 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

 

 

 

 

Ze względu na wcześniejsze drukowanie biuletyni,                                    

kolekta z 18/19 grudnia będzie podana w przyszłym 

tygpdniu. 

 

W imieniu całej Franciszkańskiej wspólnoty życzymy 

wszystkim błogosławionych świąt Bożego 

Narodzenia. Niech Boży pokój i radość z przyjścia 

Zbawiciela napełni wasze serca. 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


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. 

Modlitwa za Rodzinę   

 

 

Mój Drogi Jezu, pokornie błagam Cię, abyś udzielił szczególnych łask naszej 

rodzinie. Niech nasz dom będzie świątynią pokoju, czystości, miłości, 

pracowitości i wiary. Proszę cię silnie, drogi Jezu, abyś chronił i błogosławił 

wszystkich nas, obecnych i nieobecnych, żyjących i zmarłych 

O Maryjo, kochająca Matko Jezusa i Matko nasza, módl się do Jezusa za naszą 

rodzinę i za wszystkie rodziny na świecie, aby  strzegł 

kołysek  noworodków,  szkół  młodych  i  ich powołania. 

 

Błogosławiony św. Józefie, czcigodny opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas 
swoimi modlitwami we wszystkich potrzebach życia. Uproś  u Jezusa tę 

szczególną łaskę, której On  Tobie  udzielił:  opieki  nad  naszymi  domami 
przy  łożu chorych i umierających, abym z Maryją i z Tobą mógł odnaleźć w 

niebie naszą rodzinę nienaruszoną w Najświętszym Sercu Jezusa. Amen. 








