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Uroczystość objawienia pańskiego                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 



 

Nie musimy pytać się proroków 

         

 

   Czytając dzisiejszą Ewangelię, zawsze byłem zdziwiony 
postawą Heroda. Król Herod spotkał Mędrców, którzy przybyli z 
dalekiej krainy, aby złożyć hołd nowo narodzonemu królowi. 
Spotykając się i rozmawiając z Mędrcami, Herod powinien 
zrozumieć powagę sytuacji, zrozumieć, że to Dziecię było 
wyjątkowe. Myślę, że to wiedział. Inaczej dlaczego wzywałby 
arcykapłanów i uczonych w Piśmie, aby się wypytywać o 
proroctwa Pisma? Tym bardziej mnie dziwiła jego postawa. Herod 
był świadom, kim było to Dziecko. Nie było Ono tylko jakimś tam 
dzieckiem, które miało zostać królem. To Dziecko przyszło na 
świat zgodnie z proroctwem proroka Micheasza, które mówi 
bardziej niż oczywistą prawdę, że nowo narodzone Dziecko jest 
Mesjaszem: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród 
plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w 
Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. (Mi 
5, 1). Jest oczywiste, że prorok uznawał Mesjasza za osobę boską: 
„...a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. Trudno 
zrozumieć postępowanie Heroda w takiej sytuacji. 

 Trudno też zrozumieć postawę uczonych w Piśmie i 
arcykapłanów. Dowiedzieli się od króla Heroda, że Mędrcy 
poszukiwali Mesjasza, który się prawdopodobnie narodził. Król 
pytał ich więc, gdzie się to powinno wydarzyć według tego, co mówi Pismo. Nie byli oni ciekawi, czy to rzeczywiście była prawda? 
Nie pragnęli pójść z Mędrcami i sprawdzić? Czemu nie? Cała żydowska religia oparta była na oczekiwaniu przyjścia Mesjasza. 
Żydzi byli narodem oczekującym. Bóg złożył im obietnicę i oni oczekiwali na jej spełnienie. Wielu z nich marzyło o tym, że 
Mesjasz przyjdzie podczas ich życia. Arcykapłani i uczeni w Piśmie znali to proroctwo i wiedzieli o tym oczekiwaniu bardziej niż 
ktokolwiek inny z ludu. Ich pragnienie Mesjasza powinno być silniejsze. Jednak nie było. Ciągle nie rozumiem, dlaczego tak było. 
Przypuszczam, że Herod nie był zbyt religijną osobą. Nie był właściwie w pełni Żydem. Był wychowywany jak Żyd, ale jego ojciec 
był Idumejskim urzędnikiem a matka arabską księżniczką. Może więc to wyjaśnia jego brak zainteresowania proroctwami i 
sceptycyzm odnośnie do rzeczy religijnych. Jednak arcykapłani i uczeni Piśmie? Ci ludzie poświęcili swoje życie studiom 
biblijnym. Jednak w najbardziej istotnym momencie żydowskiej historii zawiedli. 

 Teraz, jednak kiedy jestem starszy, myślę, że postępowanie Heroda oraz postawa uczonych w Piśmie nie jest już tak 
zaskakująca dla mnie. Przecież my wszyscy zachowujemy się podobnie. Całe misterium Bożego zbawienia było przecież nam 
objawione. My wszyscy znamy tę historię, znamy jej interpretację. Nie popełniamy błędu. Wiemy, kim był Jezus i co uczynił dla 
ludzkości. Wiemy, czego Jezus wymaga od tych, którzy chcą żyć. Mamy nawet wiele przykładów świętych, którzy naśladowali 
Jezusa i Jego nauczanie. Możemy wiedzieć moc Bożego Królestwa w historii ludzkości przynajmniej przez ostatnie dwa tysiące lat. 
Jesteśmy obdarowani tą wiedzą i znajomością historii. Nie jesteśmy w ciemnościach. A jednak zachowujemy się, jak gdyby nic się 
nie stało, nic nie wydarzyło. Jak wiele razy, jako Chrześcijanie podejmujemy decyzje pójścia swoją własną drogą, jak gdyby Jezus 
się nigdy nie urodził, jak gdyby Mesjasz ciągle jeszcze nie przyszedł. 

 Świętujemy dziś Objawienie Pańskie, aby przypomnieć sobie 
wydarzenia, które miały miejsce. Jako Chrześcijanie, musimy sobie 
uświadomić, że nasza wiara i Kościół są zbudowane na faktach. Fundamentem 
Kościoła i wiary są historie naszych przodków, którzy naśladowali Chrystusa i 
Jego nauczanie. Nie musimy pytać się proroków, co się wydarzy dlatego, że 
wszystko, co istotne już się wydarzyło. Jedyną rzeczą, której naprawdę 
potrzebujemy, jest nasza osobista decyzja. Już się wszystko dokonało i było 
nam podane i zaproponowane. Musimy tylko sięgnąć po to. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MATEUSZA                               
                                       2:1-12 
Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 
Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i 
pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? 

Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i 
przybyliśmy oddać Mu pokłon». 

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała 

Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych 
ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu 

odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane 
przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła 

najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie 
wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». 
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się 

od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich 
do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o 

Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł 
pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, 

ruszyli w drogę. 
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie 

było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 

padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, 
ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, 
inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. 



    Czytanie z księgi proroka Izajasza          60:1-6                        

 

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i 
chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność 
okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą 
jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. 

I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku 
twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci 
wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie 
przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. 

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe 
zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa 
zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię 
mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. 
Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, 
nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 

Czytanie z listu św. pawła apostola do 
efezjan                                                     3:2-3A, 5-6 

Bracia: 

Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej 

mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona 

mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom 

ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została 

objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i 

prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami 

i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w 

Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 3 stycznia Mszy Św. w języku 
polskim o 7 PM nie będzie. 

• W tym tygodniu nie będzie regularnej spowiedzi św. 
we wtorek 4 stycznia. 

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, 
jak co środę w ciągu całego dnia. W tym tygodniu na 
zakończenie całodniowej adoracji o 7 PM będzie 
nabożeństwo powołaniowe, o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne. 

• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 
wieczorem. O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W przyszłą niedzielę 9 stycznia zapraszamy w 
szczególny sposób na Mszę Św. o 1 PM wszystkie 
dzieci. Po Mszy św. dzieci z Polskiej Szkoły 
przedstawią Jasełka.  

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. i Jasełkach 
zapraszamy do budynku starej szkoły na wspólne 
kolędowanie przy barszczyku i krokiecie. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

• W imieniu naszej franciszkańskiej wspólnoty oraz 
wszystkich pracowników parafii życzymy Wam w 
Nowym Roku wielu łask Bożych oraz szczególnej 
opieki Matki Bożej. Niech nas Dobry Pan 
prowadzi przez ten rok, który nam dał w darze. 

Intencja Papieża Franciszka                           

na Styczeń                                             

Intencja:                                                               

O Wychowanie Do Braterstwa 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskrymi

nacji i prześladowań na tle  religijnym, znalazły w społeczeństw

ach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która  r

odzi się z bycia braćmi.   

  Słowa Św. Jana Pawła II        

W tę świętą noc spełnia się pradawna 
obietnica. Czas oczekiwania dobiegł końca i 
Dziewica wydaje na świat Mesjasza. Jezus 
rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności 

i pokoju. Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego 
grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei. 
Niemowlę leżące w ubogim żłóbku: oto Boży znak. Mijają 

wieki i tysiąclecia, ale znak pozostaje i przemawia również do 
nas, mężczyzn i kobiet trzeciego tysiąclecia. Jest to znak 
nadziei dla całej rodziny ludzkiej; znak pokoju dla tych, którzy 

cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak 
wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla 

tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak 
miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i 

opuszczony. Jest to znak mały i delikatny, skromny i milczący, 
ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał się człowiekiem.  

                                                      Pasterka w Bazylice św. Piotra, 2002 



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 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  18-19  grudnia, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $               14,803.08   

 Donacje  $                  1,592.00                                                            

   $               16,395.08                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                 8,325.00                                    

 Donacje $                      175.00                                                      

   $                 9,500.00     

 Razem  $              24,895.08                           

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (2,104.92 )  

 

Służba Eucharystyczna 8/9 stycznia, 2022  

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Marzena Rutkowska 

Maria Serafin 

Tadeusz  Leszewicz 

 

 

Jarek Kawecki 

Waldemar Stec 

Bożena Labanowska 

 

Tadeusz Leszewicz 

Grzegorz Dobek 

Jarek Kawecki 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

 

Kolędowanie przy barszczyku i krokiecie 

Niedziela, 9 stycznia, 2022                                                       
Po Mszy Św. o godz 1 PM                                                                                      

W budynku starej szkoły 

 

 

                       

   Zaprasza Polska Wspólnota przy parafii Św. Małgorzaty Marii w Algonquin 

 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Uroczystość Trzech Króli wiąże się nierozerwalnie z Bożym 

Narodzeniem, które było na początku obchodzone w tej formie. Już w III 

w. tego właśnie dnia Kościół grecki obchodził święto Bożego 

Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość 

Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na 

Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. 

Od początku była obchodzona oddzielnie od Bożego Narodzenia. 

W liturgii zachodniej akcent uroczystości Objawienia pada na Trzech 

Króli. Ewangelia św. Mateusza mówi Magach lub - według innych 

tłumaczeń - Mędrcach ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą przybyli do 

Jerozolimy i Betlejem szukając nowo narodzonego króla żydowskiego: "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką 

Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i 

mirrę. 

Pokłon Mędrców złożony Dziecięciu Jezus symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed 

Bogiem Wcielonym. Wizyta magów, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a 

więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Wydarzenie wskazuje na możliwość poznania Boga dzięki 

rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku. 

Mędrcy, którzy przybyli do Jezusa złożyli dary. Wedle tradycji były nimi: złoto - symbol godności królewskiej, kadzidło 

- godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. 

Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz króla 

(złoto). 

Św. Mateusz nie podaje liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, 

czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła 

liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy w mozaice w bazylice św. Apolinarego w 

Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku 

VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej 

jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki 

przynoszący do żłóbka kadzidło. 

Magów - jak czytamy w Ewangelii - do Betlejem przywiodła gwiazda. Niemiecki XVII-wieczny astronom Johannes 

Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 r. przed 

narodzeniem Chrystusa (trzeba w tym miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa wprowadził dopiero w 

VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach pomylił się jednak o 7 lat - Jezus faktycznie urodził się w 7 r. przed naszą 

erą). Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także w owym czasie się ukazała. Jednak z całego opisu 

Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna. Ona bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. 

Stanęła też nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie tłumaczy nam, czy tę gwiazdę widzieli 

także inni ludzie. 

Nie ma ostatecznej pewności co do tego, czy rzeczywiście istnieją relikwie Trzech Króli. Doczesne szczątki Trzech 

Króli miała znaleźć w IV w. w Jerozolimie św. Helena, matka cesarza Konstantyna i w IX w. 

zostały przewiezione do kościoła w Mediolanie. W 1164 r. abp Rainald von Dassel kierujący 

kancelarią cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł je nad Ren jako zdobycz z podbitego 

Mediolanu szczątki. Są czczone w katedrze w Kolonii jako relikwie Trzech Króli. 

Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek. 

Początkowo były one znane we Włoszech, później we Francji. W średniowieczu rozpowszechnili 

je franciszkanie. Tradycję wystawiania jasełek (tak jak i budowę szopek bożonarodzeniowych) 

zapoczątkował sam św. Franciszek z Asyżu. 

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się w uroczystość Objawienia Pańskiego kadzidło                   

i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna 

Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też 

mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po 

łacinie: "Christus mansionem benedicat". 

Święto to jest również dniem wolnym od pracy w, między innymi, trzech landach niemieckich 
(Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii-Anhalt), Austrii, na Cyprze, w Chorwacji, Finlandii, 
Grecji, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wenezueli i Włoszech. 








