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V Niedziela Zwykła                       

 

 A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy 

i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci»  

                                                                 Łk, 5:5 



 

             

 Strach przed świętością 

 

 

 

 

 

 

 Piotr był dobrym rybakiem. 

Wiedział, że jeśli ryba nie bierze w 

nocy, to tym bardziej nie bierze w ciągu dnia. Miał za sobą 

noc bezowocnej pracy. Mówi o tym Jezusowi: „Mistrzu, 

przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili”. Nieco 

odpoczął, słuchając Jezusa, który wybrał jego łódź, by z niej 

nauczać. Po zakończeniu kazania i rozesłaniu ludzi Jezus 

polecił Piotrowi: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na 

połów”. Mimo dużego doświadczenia uczeń uznał autorytet 

Mistrza: „Na Twoje słowo zarzucę sieci”. I zagarnęli tak 

wielkie mnóstwo ryb, że ich sieci zaczynały się rwać. 

 Mądrość Piotra polegała na tym, że zawierzył 

Jezusowi. On rozumiał, że nie wolno się w życiu posługiwać 

w sposób uparty własnymi miarami. Trzeba się liczyć z 

mądrością innych i trzeba się tej mądrości uczyć. To jest 

cenna droga doskonalenia mądrości. Ten, kto jest uparty i 

ślepo obstaje przy swoim, popełnia błędy. 

 Rozeznanie ludzi mądrzejszych od nas jest jednym z 

cennych przymiotów ducha. Ten, kto ich dostrzega, każdego 

dnia potrafi doskonalić swoją mądrość. 

 Spotkanie z Jezusem jest takim wydarzeniem, które ma wpływ na doskonalenie naszej mądrości. Trzeba 

zawierzenia, trzeba pokory, która umie mierzyć siebie obiektywną miarą i jest otwarta na spotkanie z mądrzejszymi od 

nas. 

 Szymon Piotr początkowo zareagował na spotkanie ze świętością Jezusa, panikując. „Odejdź ode mnie Panie, 

bo jestem człowiek grzeszny”. Strach ze świętości jest cechą każdego z nas. Boimy się, że Święty Bóg jest kimś, kto 

zbyt wiele będzie od nas wymagał, boimy się, że świętość może nas zmienić nie do poznania, dosłownie, że jak się 

staniemy święci, to już to nie będziemy my. Boimy się zatracić siebie samych. A Bóg spokojnie nam przypomina, że 

cokolwiek traktujemy jako swoje, jako swoją tożsamość, przecież otrzymaliśmy od Niego. To, że my to my, to przecież 

Jego pomysł. Dlatego Jezus mówi do Piotra: „Nie bój się”. „Nie bój się, stale to będziesz ty, nawet ciągle będziesz 

rybakiem, ale twoja profesja posłuży mi i pomoże innym w ważniejszych sprawach niż tylko zdobywanie pokarmu”. 

Jezus nie chciał na siłę zmienić Szymona Piotra, ale chciał, aby Szymon z całym swoim potencjałem zaufał Jezusowi i 

użyczył siebie samego na służbę Bożego Królestwa. 

 I my nie powinniśmy się bać Jezusa i Jego 

Świętości. Powinniśmy Mu zaufać, uznać, że wie lepiej i 

oddać wszystko kim jesteśmy Jemu do służby, bo przecież i 

tak do Niego należymy.  

 

Pokój i Dobro,  

 

o. Witold Adamczyk OFMConv.    

  Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                       5:1-11 

 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby 
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret 
– zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś 
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, 
która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na 
głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon 
odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie 
ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro 
to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 
ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na 
współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z 
pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się 
prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i 
rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem 
grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego 
towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 
dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli wspólnikami Szymona. 
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili 
wszystko i poszli za Nim. 



    Czytanie z księgi proroka Izajasza                     
                           6:1-2a,3-8            

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na 
wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał 
świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po 
sześć skrzydeł. 

I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan 
Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, 
który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się 
dymem. 

I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem 
mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o 
nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana 
Zastępów!» 

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w 
ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust 
moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest 
zmazana, zgładzony twój grzech». 

I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by 
Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» 

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do  koryntian                                                           
                   kr. 15:3-8.11 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą 
przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie 
zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem. Bo 
inaczej na próżno byście uwierzyli. 

Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 
umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został 
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z 
Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później 
zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; 
większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem 
ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, 
już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu 
płodowi. 

Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i 
niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół 
Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi 
łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem 
więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze 
mną.  Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak 
uwierzyliście. 

       Ogłoszenia  

• W tym tygodniu od poniedziałku do środy nie będzie w 
naszym kościele żadnych Mszy Św. a więc także nie będzie 
Polskiej Mszy Św. w poniedziałek. W poniedziałek, wtorek 
i środę będą rano o 6:45 i 8:30 Liturgie Słowa z Komunią 
św. prowadzone przez naszych diakonów w języku 
angielskim. Liturgie będą się odbywały w kaplicy. Kościół 
będzie wyłączony z użytku w te dni ze względu na prace 
związane z wymianą oświetlenia. 

• Także w tym tygodniu nie będzie regularnej spowiedzi we 
wtorek. 

• Ze względu na te prace w kościele, środowa całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu także będzie w 
kaplicy. W tym tygodniu na zakończenie całodniowej 
adoracji o 7 PM będzie nabożeństwo w intencji promocji 
życia. 

• Z okazji Światowego Dnia Chorych, który będzie 11 
lutego, w naszym kościele w niedzielę 13 lutego o 4:30 
PM będzie Msza św. w intencji wszystkich chorych, ich 
rodzin i tych, którzy się chorymi opiekują, za wszystkich 
pracowników służby zdrowia oraz służby mundurowe. Z tej 
okazji można przynieść do biura specjalne intencje 
chorych, które anonimowo będą włączone do modlitwy w 
tej Mszy św. Ze względu na środki bezpieczeństwa w 
pandemii, nie będziemy udzielać indywidualnie 
sakramentu namaszczenia chorych.  

• 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        

"Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, 
których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia 

nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, 
jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą".                                       

 

 
 

 
 

 
 

  Książka "Wstańcie, chodźmy!", 2004 r.)  

Św. Józefina Bakhita jest patronką Kościoła 

katolickiego w Sudanie, zgromadzeń sióstr i braci 

kanosjanów, a także wszystkich dzieł miłosierdzia, 

w szczególności na rzecz ubogich dziewcząt i 

kobiet. Żyjąca w latach 1868-1947 dziewczyna była 

sprzedawana coraz to innym właścicielom 

niewolników, znosiła wiele upokorzeń i cierpień 

fizycznych i psychicznych. Po jej śmierci 8 lutego 

1947 r. do trumny zakonnicy przybywały tłumy 

ludzi chcących jej oddać głęboki szacunek.      Papież Jan Paweł II 

beatyfikował ją w 1992 r., a w 2000 r. podczas uroczystej Mszy św. na 

Placu św. Piotra w Watykanie ogłosił Bakhitę świętą.   



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 12/13 lutego, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Iwona Szyda 

Marzena Rutkowska 

Maria Serafin 

Tadeusz  Leszewicz 

Michal Kulik 

Włodek Szyda 

Krystyna Waz 

Jerzy Waz 

Gosia Czubat 

 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Grzegorz Dobek 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

 

Anna & Filip Furman 

Agnieszka Gorski 

Szymon Gorski 

 

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  29/30 stycznia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $            14,856.73   
 Donacje  $                  212.00                                                            

                                 $            15,068.73                                                 

Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,765.00                                    

 Donacje $                    50.00                                                      

   $              5,815.00     

 Razem                  $              20,883.73                         
Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (6,116.27 )  

Rycerze Kolumba zapraszają                   
W sobotę, 12 lutego, 2022 godz 5-8 PM                        

w McDonnell Hall 

Cena:                                                                                
Dorośli  - $15                                                                                                        

Dzieci poniżej 12 lat - $8                                                                                     
Poniżej 8 lat  - za darmo 

 

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.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

“Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6:36) 
Z okazji 30-tego Światowego Dnia Chorych 

Parafia Św. Małgorzaty Marii zaprasza                        

w niedzielę, 13 lutego, 2022 r. o godz 4:30 pm 

na Mszę Św. oraz specjalne błogosławieństwo dla wszystkich chorych, ich rodzin i opiekunów, 
wszystkich pracowników służby zdrowia, ratowników i wszystkich, którzy wspierają te osoby.  

 

Zapraszamy również wszystkich do składania specjalnych intencji, które zostaną uwzględnione 
anonimowo w naszych modlitwach.                                                              

(z powodu pandemii w tym roku nie będzie indywiduanlego namaszczenia chorych)  

 

Specjalne intencje można wysyłać na poniższe adresy:  

Email:         aniaprzybylski@saintmargaretmary.org                                                             
Pocztą:       St. Margaret Mary Church, 111 S. Hubbard St., Algonquin, IL 60102                       
Osobiście:  w biurze parafialnym  

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt 847-658-7625. 

Dla Najmłodszych 





8304 Pingree Rd. Lake In The Hills, IL 60156 




