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VI Niedziela Zwykła                       

 

 Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy 

was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna 

Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne.  

                                                                      Łk, 6:22 



 
           Błogosławieni..., czyli kto?  

         Boimy się ubóstwa. Boimy się 
uzależnienia od innych ludzi. Pragniemy, 
zdobywamy, pomnażamy, zamartwiamy się 
brakami materialnymi. Nie chcemy być 

ubodzy. Trudno jest nam zaakceptować postawę całkowitego braku 
samowystarczalności wobec Boga i bliźnich. Nieuporządkowane 
pragnienia korzystania i posiadania, przywiązanie do drobiazgów 
sprawia, że nie chcemy przyjąć, bo nie potrafimy zauważyć tego, 
co Bóg pragnie zaoferować. Wydaje się nam, że sami damy radę, 
że nasz własny pomysł na szczęście jest lepszy, pełniejszy. 
Jesteśmy BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU – kiedy 
potrafimy przyjąć pomoc i jeszcze za nią podziękować.  

Modlić się za grzesznika; smucić się jego grzechem, piętnować 
grzech, a nie osobę. W imię miłości bliźniego i poczucia wspólnoty 
z bliźnimi przeżywać ludzką tragedię, a nie dopatrywać się w takiej 
czy innej katastrofie, kataklizmie słusznej kary Bożej na 
grzeszników. Kiedy tak czynimy, jesteśmy BŁOGOSŁAWIENI, 
KTÓRZY SIĘ SMUCĄ.  

Łatwo i szybko poddajemy się złym, destrukcyjnym emocjom. 
Wydaje się, że na każde zło, każde odrzucenie, każdą 
niegodziwość musimy sami zareagować słusznym gniewem, 
podniesionym głosem, oburzeniem, czasem obrazą i urażoną 
własną godnością. Czy aby na pewno? Pamiętajmy – 
BŁOGOSŁAWIENI CISI.  

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ I PRAGNĄ 
SPRAWIEDLIWOŚCI – kiedy w codziennym życiu staramy się 
szukać, rozpoznawać i wypełniać wolę Boga, a nie stosować 
własną miarę sprawiedliwości – inną dla bliźnich, inną dla siebie.  

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI – mamy uczyć się dzielić się z 
innymi tym wszystkim, co sami otrzymaliśmy od Boga – duchowo 
i materialnie. Taka postawa nie pozwoli nam zapomnieć, że wszystko, co otrzymaliśmy i posiadamy, jest darem.  

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA – oczyszczanie serca, życie w coraz pełniejszej harmonii ze Słowem Boga i Jego wolą, 
dokonuje się stopniowo. Czystego serca nie zdobywamy ot tak; to jest łaska dawana nam darmo. Krok po kroku. Pan Bóg pragnie z 
nami współpracować pomnażaniu tej łaski. Ważne jest, żebyśmy nie poddawali się zniechęceniu i rezygnowali z codziennej 
wewnętrznej walki, ulegając pokusom otaczającego nas świata = nie grzeszyli.   

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ – nie damy pokoju innym, dopóki sami nie będziemy go posiadać i 
dopóki sami nie otworzymy się na dar pokoju, jaki daje Chrystus.  

Kiedy dopada nas pokusa zniechęcenia w zaangażowaniu; kiedy efekty działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów; kiedy lęk 
wobec prześladowań i przeciwności hamują i powstrzymują nas przed zdecydowanym działaniem w wypełnianiu woli Boga, 
pamiętajmy: BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ DLA SPRAWIEDLIWOŚCI – to jest – Bóg ma ostatnie słowo we 
wszystkim. Jemu mamy ufać.  

Módlmy się o wytrwałość w dobrym – to jest – praktykowaniu 
Błogosławieństw, pamiętając to, czego uczy nas Ewangelia: „Błogosławieni 
jesteście wy, którzy należycie do Pana”.  

 

Pokój i Dobro, 

o. Daniel   

  Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                               6, 17.20-26 

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na 
równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie 
mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich 
okolic Tyru i Sydonu.  On podniósł oczy na swoich uczniów i 
mówił: 

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy 
królestwo Boże. 

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie 
nasyceni. 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się 
będziecie. 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy 
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna 
Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: 
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza 
nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili 
prorokom. 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już 
pociechę waszą. 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć 
będziecie. 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i 
płakać będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom». 



    Czytanie z księgi proroka jeremiasza                     
                                17, 5-8            

Tak mówi Pan: «Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w 
człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca 
swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie 

dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone 
na pustyni, ziemię słoną i bezludną. 

Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest 
jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad 
wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia 
się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku 
posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać 
owoców». 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do  koryntian                                                           
                        15, 12. 16 

Bracia: 

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego 
twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 

Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie 
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych 
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na 
zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni 
politowania. 

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny 
spośród tych, co pomarli. 

       Ogłoszenia  

• Po Mszy św. można w przedsionku kościołą zakupić 

ręcznie robione kartki, pocztówki (które można 

wykorzystać na Walentyki lub jakąkolwiek inną okazję do 

składania życzeń). Dochód z tej sprzedaży jest 

przeznaczony jako pomoc naszym franciszkańskim misjom 

w Ugandzie. 

• Dziś/jutro z okazji Światowego Dnia Chorych, odbędzie się 

o 4:30 PM Msza św. w intencji wszystkich chorych, ich 

rodzin i tych, którzy się chorymi opiekują, za wszystkich 

pracowników służby zdrowia oraz służby mundurowe. Ze 

względu na środki bezpieczeństwa w pandemii, nie 

będziemy udzielać indywidualnie sakramentu 

namaszczenia chorych. 

• W poniedziałek, 14 lutego zapraszamy o 7 wieczorem na 

Mszę Świętą a po niej nabożeństwo za dusze w czyśćcu 

cierpiące. 

• W sobotę, 19 lutego zapraszamy  młodzież klas 7-mych, 8-

mych i licealnych na spotkanie Grupy Młodzieżowej. 

Spotkanie odbędzie się w budynku starej szkoły. Będzie to 

wieczór pytań i odpowiedzi. Serdeczie zapraszamy.   

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, jak co 

środę w ciągu całego dnia. W tym tygodniu na zakończenie 

całodniowej adoracji o 7 PM będzie nabożeństwo 

przebłagalne. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na luty                                            

Intencja:                                                               
Za Zakonnice i inne kobiety 
konsekrowane  

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet 
konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby 
nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych 
czasów.  

  Słowa Św. Jana Pawła II        

«Człowiek został stworzony do szczęścia. Wasze 
pragnienie szczęścia jest więc uzasadnione. 

Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwania. 
Dlatego prosi was, abyście Mu zaufali» — 

powiedział Ojciec Święty do młodych w przemówieniu na 
rozpoczęcie obchodów XVII Światowego Dnia Młodzieży w 

Toronto. Po pierwszej części przemówienia papieskiego grupa 
dziewcząt i chłopców przyniosła w procesji krzyż Światowego 

Dnia Młodzieży i ustawiła na podium. «Chrystus was potrzebuje 
— mówił dalej Ojciec Święty — aby wypełnić swój plan 

zbawienia! (...) Odpowiedzcie na Jego wezwanie oddając swoje 
życie na służbę waszym braciom i siostrom! Zaufajcie 

Chrystusowi, ponieważ On ufa wam»     
       

                                                    25 lipca 2002 r 



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 

Służba Eucharystyczna 19/20 lutego, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Grupa Młodzieżowa Tadeusz  Leszewicz 

Tadeusz Młynek 

Marcin Wojtulewicz 

Krystyna Skoczylas 

Agnieszka Kulik 

 

Tadeusz Leszewicz 

Michał Kulik 

Marcin Wojtulewicz 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

  

Business Manager poszukiwany                                             

Parafia Św. Małgorzaty Marii poszukuje pracownika                     
na pozycję Business Manager (praca w niepełnym    
wymiarze godzin - 25 godzin tygodniowo). 
Doświadczenie w księgowości, rachunkowości wymagane.                                                                            
Po więcej informacji prosimy kontaktowaś się                             
z o. Witoldem.                                                                   

Email: frwitold@saintmargaretmary.org  Tel: 847-658-7625 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  5/6  lutego, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $            18,320.42   
 Donacje  $                  885.00                                                            

                                 $            19,205.42                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,951.00                                    

 Donacje $                  173.00                                                      

   $              6,124.00     

 Razem                  $              25,329.42                         
Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (1,670.58)  

 

Rycerze Maryi zapraszają na spotkanie formacyjne, które 

odbędzie się w czwartek, 24 lutego w budynku starej 

szkoły o godzinie 7 wieczorem.  

Zapraszamy wszystkich chętnych mężczyzn, którzy 

chcieliby dołączyć do grupy Rycerzy Maryi.  

Spotkanie Grupy Młodzieżowej                                   
sobota, 19 lutego, 2022                                         

godz 4 PM                                                     
w budynku starej szkoły. 

Wieczór pytań i odpowiedzi!                                                                                                
   

 Zapraszamy uczniów klas 7,8 i licealnych!                                                                  

Email: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


„Cały lud uważnie słuchał księgi prawa" (Nehemiasz 8:3b) 

Czytanie opisuje, jak ludzie słuchali „księgi prawa”, czyli Pięcioksięgu, który jest częścią Starego Testamentu 
w naszej katolickiej Biblii. Podręcznikiem szafarstwa jest Biblia, a szkołą szafarstwa jest Msza św. 
Uczestnictwo w posłudze podczas mszy to proces formacyjny, który jest trzecim filarem szafarstwa. 

Wśród duszpasterstw formacyjnych w naszej parafii jest kilka, które pomagają w liturgii. Wymagają one, aby 
usługujący uformował swoją wiarę, przygotowując się do szczególnego nabożeństwa tego dnia. Te posługi nie 
polegają jedynie na czytaniu, śpiewaniu czy „rozdawaniu” Eucharystii. Wymagają od pastora tak dobrego 
przygotowania i usposobienia, że w rzeczywistości głoszą Boga słowem lub pieśnią.  

Posługa ministranta jest otwarta dla osób w piątej klasie lub starszych, które będą asystować podczas mszy. 
Wykładowcy będą głosić słowo poprzez czytania ze Starego lub Nowego Testamentu. Szafarz Eucharystii 
poprzez odpowiednią formację głosi rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Członkowie duszpasterstwa 
muzycznego są wezwani do głoszenia słowa Bożego poprzez psalmy i hymny. Członkowie zespołu i 
sponsorzy RCIA kształtują nie tylko wiarę katechumenów, ale także własną wiarę, idąc z tymi, którzy mają 
wejść do kościoła. 

Aby skontaktować się z wyznaczonymi osobami wypełnij szybki formularz na: https://bit.ly/SMM-
Stewardship  

 

Zachęcamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zaangażowania się                                  

w polskiej wspólnocie parafialnej  

 

Zapraszamy chłopców i dziewczynki od klasy 4 i starsi do służby jako Ministranci. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu.   

Młodzież klas 7, 8 i licealnych zapraszamy do Grupy Młodzieżowej Jana Pawła II. Najbliższe 
spotkanie odbędzie się 19 lutego w budynku Youth Ministry, sala #3.                              
Kontakt: Anna Przybylski   Email: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org   

Zapraszamy dorosłych do Grupy Lektorów, Marszałków oraz Ministrów Eucharystii                                                

Kontakt: Iwona Hess;  Email: iwonkah@yahoo.com 

Zapraszamy wszystkich dorosłych  do zaangażowania się  w Polskiej Wspólnocie,  w tym do 

pomocy przy organizowaniu wszelkich wydarzeń parafialnych.                                                                   

Kontakt: Magda Remesz-Kopeć 773-520-7373  Email: polishministry@saintmargaretmary.org 

 








