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V Niedziela  zwykła     

 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i 

opętanych;  i całe miasto zebrało się u drzwi.  

Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, 

lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.                                                                      

             ~ Mk. 1, 32-34 



Od o. Witolda  
 
 

  

Żyj długo i pomyślnie? 
 
Mieszkańcy Kafarnaum nie zauważyli w Jezusie 
„umiłowanego Syna Bożego” ani „Świętego 

Bożego.” Widzieli nadzwyczajnego uzdrowiciela. Oto dlaczego 
ciągle przynosili do Niego chorych a Jezus uzdrawiał ich 
wszystkich. Chrystus posiadał moc nad każdą chorobą i żadna nie 
była dla Niego problemem. Uzdrawiał ich wszystkich, jednak 
Jezus nie chciał, aby ludzie traktowali Go tylko jako cudotwórcę 
albo lekarza. Nie przyszedł na ten świat, aby uzdrawiać. 
Przyszedł, aby nam zwrócić nasze szczęście. 
 
 Zdrowie jest bardzo ważnym elementem naszego 
ziemskiego szczęścia; jednak nie jest rzeczą najistotniejszą. 
Dbamy o zdrowie, szczególnie w tym czasie pandemii                          
i bezpośredniego zagrożenia. Jest wiele zdrowych ludzi o 
pięknych ciałach, którzy jednak są rozpaczliwie nieszczęśliwi. To 
także działa w drugą stronę. Jest wielu chorych ludzi, kalek, 
cierpiących, którzy są autentycznie szczęśliwi. Szczęście, jak 
widzimy, nie zależy od naszego zdrowia.  
 
 Drugi ważny aspekt jest nawet bardziej istotny. To, że 
ktoś jest zdrowy nie czyni go dobrym człowiekiem. Zdrowie nie 
ma nic wspólnego z dobrocią serca. Możemy spotkać chorych 
ludzi o pięknych duszach, dobrym sercu i jednocześnie spotkać bardzo zdrowych ludzi, prowadzących bardzo zdrowy tryb życia, o 
sercach tyranów. Ewangelia nie mówi co się później stało z tymi wszystkim uzdrowionymi ludźmi. Jezus ich uzdrowił, ale czy stali 
się lepsi? Mamy przykład tych dziesięciu trędowatych z Ewangelii, których Jezus uzdrowił. Tylko jeden był w stanie wrócić do 
Jezusa i okazać wdzięczność. Reszta egoistycznie skorzystała tylko z uzdrowienia, ale nie byli wdzięczni. Zdrowie nie czyni nas 
lepszymi. Nasze szczęście jest mocno związane z dobrocią naszych serc.  
 
 Oto dlaczego uzdrawianie chorych nie było podstawowym zadaniem ani misją Jezusa. Jezus nie uzdrowił wszystkich 
chorych i nawet nie szukał wszystkich chorych, aby ich uzdrowić. Ci, którzy do Niego przyszli i z wiarą prosili o uzdrowienie, 
otrzymali o co prosili. Jednak był to bardziej efekt ich wiary niż celowości posłannictwa. Podstawową misją Jezusa było stanie się 
jednym z nas, aby mógł cierpieć i ofiarować się za nas. Zaakceptował swoje własne cierpienie, aby mógł być bliżej nas, ludzi, 
którzy cierpią i są chorzy. Jezus postanowił dać nam swoją przyjaźń. Serce szczęśliwe może znieść brzemię cierpienia lub choroby. 
 
 Minęły wieki a Kościół wypełnia swoją misję, daną mu przez Jezusa. Tą misją nie jest zmniejszenie cierpienia w świecie 
lub rozwiązanie wszystkich światowych problemów. Nawet nie jesteśmy w stanie czegoś takiego uczynić. Bóg czasami daje światu 
ludzi o specjalnych darach i zdolnościach, którzy mogą uzdrawiać innych. Jednocześnie jednak, Jezus proponuje wszytkim ludziom 
możliwość, aby być blisko Niego. Oto co Kościół czyni. Przynosimy Jezusa do wszystkich i pomogamy im być blisko Zbawiciela. 
Pomagamy im, aby zaakceptowali przyjaźń z Jezusem i odnaleźli w Nim nadzieję. On jest wszystkim. 
 
 Jeśli cenimy zdrowie ponad przyjaźń, nie rozumiemy Jezusa. Jeśli oczekujemy od Niego jedynie tego, że rozwiąże nasze 
codzienne problemy a jednocześnie nie zależy nam na zbawieniu, które On nam proponuje tylko dlatego, że to jest długoterminowe 
zadanie – to niczego nie rozumiemy. 
 
 Kiedy Jezus się zajmuje naszymi cierpiącymi ciałami, pokazuje nam jedynie, że On może wszystko. Jednak Jezus 
oczekuje, że będziemy pragnęli czegoś więcej niż tylko zdrowia i długiego życia. Jezus cierpliwie czeka, że zapragniemy tego 
wszystkiego, co On dla nas przygotował. To, oczywiście, wymaga nadziei i zaufania.  
 
 Teściowa św. Piotra, uzdrowiona przez Jezusa, natychmiast zaczęła służyć Jezusowi i wszytkim, którzy z Nim przyszli. 
Wiedziała, że życie nie jest samolubnym używaniem przyjemności, nawet zdrowia, ale że życie jest po to, aby je dawać innym. 
Otrzymała zdrowie od Jezusa, i była gotowa użyć tego, co otrzymała do służby innym. 
 
 Kiedy Jezus „udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił,” pokazał nam czego powinniśmy w życiu poszukiwać, gdzie 
powinniśmy szukać źródła życia, skąd czerpać naszą moc, nadzieję i miłość. W bliskiej relacji z Bogiem. Bez Niego, jesteśmy 
niczym i nawet nasze zdrowie nic nie znaczy. Z Bogiem nasze życie zyskuje na znaczeniu i wartości. Oto dlaczego celem każdego 
chrześcijanina nie jest długie i pomyślne życie, ale życie z Bogiem, dla Boga i według Bożych zasad. 
 
Pokój i Dobro, 
 

 

O. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

 

Słowa Ewangelii   

wg  Św. Marka 1, 29-39 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i 
Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś 
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o 
niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a 
opuściła ją gorączka. I usługiwała im.  Z nastaniem 
wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało 
się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 
pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad 
ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za 
Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł 
do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to 
wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich 
synagogach i wyrzucając złe duchy. 



    

 Słowa Św. Jana Pawła II   

Kobieta bowiem, właśnie poprzez 
poświęcanie się dla innych każdego dnia 
wyraża głębokie powołanie swego życia. 
Być może bardziej jeszcze niż mężczyzna 

widzi człowieka, ponieważ widzi go sercem. Widzi go 
niezależnie od różnych układów ideologicznych czy 
politycznych. Widzi go w jego wielkości i w jego 
ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprzeciw, oraz 
przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w 
dziejach ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne 
sposoby nieustannie ukazuje piękno — nie tylko fizyczne, 
ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od 
początku człowieka, a w szczególności kobietę.   
 
                                     Jan Paweł II - List do kobiet 1995r. 

Czytanie z  księgi Hioba        
            HI 7, 1-4, 6-7   
Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie do 
bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie 
są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do 
cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim 
działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce 
udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta 
i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci 
do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko,               
i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me 
jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna». 

 

Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła do  koryntian                                                      

 1 Kor. 9, 16-19, 22-23       
Bracia: 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę 

Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie 
obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił 
Ewangelii! Gdybym to czynił z własnej woli, 
miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej 

woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż 
przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc 
Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, 

jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od 
nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym 
liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych 

stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się 
wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć 
niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by 

mieć w niej swój udział. 

  Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 8 lutego zapraszamy o 7 wieczorem 
na Mszę św. i nabożeństwo Eucharystyczne. 

 
• Od tego tygodnia zmieniły się godziny otwarcia 

kościoła w czwartki i piątki. W te dwa dni w tygodniu 
kościół jest zamykany wraz z zamknięciem biura 
parafialnego, czyli w czwartki o 3 po południu a w 
piątki o 12 w południe. Oczywiście w pierwsze piątki 
miesiąca kościół jest otwarty ze względu na 
przebiegającą adorację. 

 
• W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 
internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 
• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża  Franciszka            

na luty 

Intencja powszechna:                                     

Przemoc w stosunku do kobiet  

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby 

były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia 

były dostrzegane i wysłuchiwane.    

Adoracja                                 

najświętszego                         

sakramentu                                 
  

  

 Środa:                         9:30 am - 8:00 pm 

 Poniedziałek:         8:00 pm—9:00 pm 

 Pierwszy piątek:   10:30 am—6:00 pm      
Św. Józefina Bakhita dziewica,  8 lutego                    

W naszych czasach, w których nieokiełznany 

wyścig po władzę, pieniądze i przyjemności 

jest przyczyną tak wielkiej nieufności, 

przemocy i samotności, siostra Bakhita została 

nam dana przez Boga jeszcze raz jako siostra 

nas wszystkich, aby wyjawić nam tajemnicę 

prawdziwego szczęścia – Osiem 

Błogosławieństw. Oto przesłanie heroicznego 

dobra wzorowanego na dobru naszego Ojca 

Niebieskiego.                                             
      - Jan Paweł II w dniu kanonizacji  



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 - 3:00 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 

Kolekta   31  stycznia, 2021 
Budżet   $28,000 

 Kopertki 

 Niedziela         $               10,567.00  
 Inne           $                       310.00             

             $                10,877.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $                   5,178.00  

 Inne            $                      165.00 

             $                   5,243.00  

   Razem                     $                16,120.00  

                         (11,880.00) 

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   Niedziela: 

9:00 am w j. angielskim                                             

      1:00 pm w j. polskim 

                                                       Zapisy na Msze Św. 

Zapisz się na Flocknote  

     Chcemy zlepszyć komunikację z parafianami poprzez  Flocknote.                                                              
Jest to program używany przez wiele parafii, który pozwala przesyłać rózne 

informacje o wydarzeniach w parafii  porzez email                                                                        
i wiadomości tekstowe.                                                                                                       

Aby dołączyć do Flocknote wyślij ten kod STMM-ALG na numer 84576 

albo użyj ten link   

 https://StMargaretMary111.flocknote.com/everyone                                                               
Jeśli chcesz dostawać także wiadomości po polsku                                                     

to w czasie rejestracji dołącz także do do grupy Polish Community. 

Diocesan Appeal / 

Apel diecezjalny 

Usłysz Jego Głos 

Kwota do uzbierania        $ 112,061.00 

Zobowiązania                $ 97,382.00 

Kwota zebrana                 $ 88,777.00 

Brakująca kwota               $ 23,284.00 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://StMargaretMary111.flocknote.com/everyone


                      OFERTA PRACY                                                       

 FACILITY MANAGER NEEDED                                     

St. Margaret Mary is looking for a Facility Manager 

who will be responsible for all aspects of mainte-

nance, general  appearance and cleanliness of the 

parish and school  and  facilities and parish grounds 

to ensure a clean, sanitary, safe and welcoming envi-

ronment for the Parish.    

For more information                                                              

contact the Finance Office at 847-658-6071 

Franciszkańska adopcja dzieci 
I mówił: „Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który rzuca nasienie na glebę, a on kładzie się spać w nocy i 

wstaje w dzień, a ziarno kiełkuje i rośnie - jak on sam nie wie”  

Kilka lat temu przedstawiliśmy Franciszkański Projekt Adopcji w naszej 
parafii Św. Małgorzaty Marii. Poprosiliśmy o donację w wysokości 140 
USD rocznie przez 3 lata każde dziecko do adopcji. Celem jest głoszenie 
Ewangelii Jezusa poprzez duchową i materialną pomoc Misji w Ugandzie, 
edukację i pomoc sierotom i najuboższym w tamtejszej społeczności. 
Jesteśmy na drugim roku obecnego programu. Mamy kilka wolnych 
miejsc dla osób, które chciałyby dolączyć się do projektu i i pozwolić 
dzieciom kontynuować naukę w drugm i trzecim roku.  

Jeśli chciałbyś pomóc kontunuować rozpoczętą przez Braci akcję, 
prosimy o kontakt z biurem parafialnym.                                                    
Prosimy również o modlitwę w intencji wszystkich dzieci oraz w intencji 
kontynuacji programu.  

Z franciszkańskim pokojem i dobrem,                                                                 
O. Witold Adamczyk OFM, Conv 


