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VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA    VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA      



Od o. DanielaOd o. Daniela   
     
                       
 

 

 

 

W dzisiejszej Ewangelii widzimy 
Jezusa, który uzdrawia trędowatego. 
Wydarzenie to jest niczym wiecej, jak 
doskonałym przykładem na wszechmocną, 
uzdrawiającą miłość Boga, naszego Ojca. 
Wszyscy doświadczamy w naszym 
codziennym życiu tej właśnie miłości. Z 
wdzięczności śpiewamy Bogu: „Alleluja”.  
Za kilka dni nasze głowy zostaną posypane 
popiołem. Będzie to w Środę Popielcową. Tym 
dniem rozpoczniemy święty czas Wielkiego 
Postu. W Wielkim Poście z liturgii znika 
zupełnie słowo „Alleluja”. Dlaczego 
rezygnujemy ze słowa  „Alleluja” i to na aż 
czterdzieści dni?  
 
Pierwsze, co  przychodzi na myśl, jako 
odpowiedź na powyższe pytanie, to pokutny i refleksyjny charakter Wielkiego Postu. 
„Alleluja” to zawołanie radosne; nie pasuje więc do okresu kojarzącego się nam raczej z 
pokutą i umartwieniem. Na pewno jest to jeden z powodów, dla których nie śpiewamy w 
Wielkim Poście „Alleluja”. Chodzi tu jednak o coś więcej niż jedynie o to, by było tak: 
„smutniej”, bez „alleluja”. Tymczasowa rezygnacja z „Alleluja” ma bardzo podobną funkcję, 
co wielkopostna pokuta, wyrzeczenia i umartwienia. Tak jak one nie są celem samym w sobie, 
ale mają za zadanie przygotować nas do Świąt Wielkanocnych, tak brak „Alleluja” ma w nas 
wzbudzić tęsknotę za Nocą Paschalną – Wielkanocnym „Alleluja”, gdy życzymy sobie 
nawzajem: „Wesołego Alleluja”, wdzięczni Bogu za zbawienie darowane nam przez 
Chrystusa, jego Syna.  
 
Pamiętajmy o tym w czasie czterdziestodniowej wielkopostnej wędrówki, która przed jest 
nami. Prosząc Boga o to, by nam błogosławił módlmy się wspólnie słowami XIX – wiecznej 
modlitwy na Wielki Post:  
Boże Litościwy, który się prawdziwą pokutą przebłagać dozwalasz, racz przyjąć pokorne 
prośby nasze, abyśmy święty post Twój, ku zbawieniu ludzkiemu postanowiony, nabożnie 
obchodząc, umieli przez serdeczną i prawdziwą pokutę sprawiedliwość Twoją przejednać. 
Wspomóż nas, Boże, najskuteczniejszą łaską Twoją, abyśmy mężnie doczesnego świata tego 
pogardzając próżnością, wydarłszy się ciału, które z prochu powstałe w proch ma się 
obrócić, wiekuistej chwały Twojej pożądali i jej dostąpili, przez zasługi Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.  
 
Pokój i Dobro,  
 
o. Daniel Zdebik 

 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Marka 1, 40wg  Św. Marka 1, 40--4545  

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: 
«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A 
Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został 
oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu 
nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i 
złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać 
i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie 
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 
przebywał w miejscach pustynnych. A 
ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 



        

  Słowa Św. Jana Pawła IISłowa Św. Jana Pawła II   

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać 

życie, nie zginie." "Niech nasza droga 

będzie wspólna. Niech nasza modlitwa 

będzie pokorna. ... "Tylko miłość może wykluczyć 

używanie jednej osoby przez drugą. "                                      

                      ~Październik 15, 2019r

Czytanie z księgi kapłańskiej                  Czytanie z księgi kapłańskiej                    

                                                    13, 113, 1--2, 452, 45--46                      46                        

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na 

skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo 

biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, 

to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z 

jego synów kapłanów. 

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane 
szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: 
Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby 
będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego 
mieszkanie będzie poza obozem». 

 

  

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostołaPawła  apostoła    do koryntiando koryntian            

                        1, 40 1, 40 --  4545  

Bracia: 

Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 

wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie 

zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 

Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram 

przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając 

nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem 

naśladowcą Chrystusa. 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 W poniedziałek, 15 lutego zapraszamy o 7 
wieczorem na Mszę św. i nabożeństwo 
Eucharystyczne. 

 
 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

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

 
 Od ostatniego poniedziałku jest możliwość 

zajerestrowania się na mszę na Środę Popielcową. 
Msze w Środę Popielcową bedą: Po angielsku: 
6:45 rano, 9:30 szkolna (tam jest mocno 
ograniczona liczba miejsc), 6 wieczorem. Po 
polsku msza będzie o 7:30 wieczorem. O 12 w 
południe i o 4 po południu będą także liturgie 
słowa z komunią św. po angielsku gdzie będzie 
można przyjąć popiół na głowę. 

 
 W czasie Postu w piątku będą nabożeństwa Drogi 

Krzyżowej o 7 PM po angielsku a o 8 PM po 
polsku. W poniedziałki w Poście o 7 PM będzie 
nabożeństwo Gorzkich Żali. 

 
 Zapraszamy dzieci do czynnego udziału w 

Poście. W każdym tygodniu w  biuletynie i na 
stronie parafialnej ukażą się do wykonania 
określone zadania. Wszystkie wykonane prace 
należy przynieść lub przesłać do parafii do 
wtorku, 6 kwietnia. Spośród wszystkich prac 
rozlosujemy nagrody.  

 
 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane 

na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencka PapieIntencka Papieżża  Franciszka            a  Franciszka            

na luty                                                         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.  

13 Luty 

Św. Walenty był biskupem Terni w Umbrii. 
Wiadomości o nim są dość skąpe i 

niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem 
rzymskim. Tam w czasie prześladowań 

(Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i 
krewnymi, asystował męczennikom w czasie 

ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam został 
pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, 

który przeprowadził rutynowy proces polegający na 

wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa. W tym celu kazał użyć 
kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, 

kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku. 



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:                                       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:        6:45 am & 8:30 am 

Piątek:          6:45 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   
07 lutego, 2021 

Planowany Budżet   $28,000 
 

 Kopertki 

 Niedziela          $            15,978.00  
 Inne          $                    136.00             

            $              16,114.00  

 

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $              6,577.00  

 Inne           $                   135.00 

            $                6,712.00  
  

  Razem                      $               22,826.00  

      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  

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


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”  ~ Mk 4, 26-27  

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 

 


