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Niedziela Chrztu Pańskiego                       

 

 

 Ja, gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie, lecz 

nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie; Jemu nie 
jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów;                    

On was będzie chrzcił,                                            
zanurzając w Duchu Świętym i ogniu.   

                                                                         Łk, 3:16  



 Jak co tydzień w niedzielę rodzina Mateusza 
udała się na Mszę Świętą do kościoła. Mateusz 
przeważnie staje z bratem z przodu, żeby widzieć, 
jakie gesty wykonuje przy ołtarzu ksiądz. Teraz 
także udali się na stałe miejsce. Było jeszcze kilka 
minut do rozpoczęcia Mszy, więc Mateusz 
oglądał kościół. Zauważył, że w pierwszej ławce 
siedzieli jacyś ładnie ubrani ludzie, a pani 
trzymała małe dziecko na ręku.  

– Czemu to dziecko jest całe ubrane na biało? – spytał Mateusz brata.  
– Przyglądaj się uważnie, a porozmawiasz z rodzicami po wyjściu z 
kościoła – odpowiedział 
cicho brat.  
– Dobrze – szepnął Mateusz.  
Przez całą Mszę uważnie obserwował to, co działo się wokół dziecka. Najpierw podszedł do niego ksiądz i narysował na jego główce krzyż, a 
potem zrobili to także rodzice. Najciekawszy był jednak moment, gdy ksiądz polał wodą główkę tego dziecka i powiedział słowa, których Mateusz 
co prawda nie zrozumiał, ale dokładnie je zapamiętał:  
– Anno, Weroniko, ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  
– Amen – odpowiedzieli wszyscy ludzie w kościele.  
Potem od takiej dużej świecy odpalono mniejszą, a po chwili na dziewczynce położono dziwną białą koszulkę.  
– Cała jest ubrana na biało i jeszcze teraz ta biała koszulka? – pomyślał Mateusz.  
Po wyjściu z kościoła Mateusz wypytywał rodziców o wszystko, co widział.  
– Synku, widziałeś chrzest – wyjaśniał tata. – Trzy i pół roku temu ty także zostałeś ochrzczony w tym kościele.  
– A ja też byłem cały biały? – dopytywał chłopiec.  
– Tak – odpowiedziała mama. – Byłeś ubrany w białe ubranka i dostałeś białą szatkę. Jest ona w domu wśród twoich pamiątek. Kolor biały jest 
znakiem czystego serca, jakie człowiek ma po chrzcie – dodała mama.  
– Mamy także twoją świecę od chrztu – zapewnił syna tata.  
– To może jak wrócimy, to pooglądamy pamiątki z mojego chrztu? – spytał Mateusz.  
– Dobrze – odpowiedzieli rodzice.  

 Tyle opowiadania. Teraz o tym, co kościół uczy nas o chrzcie świętym.  

Co to jest chrzest?  

Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia; to wejście do Kościoła i początek trwałej komunii z Bogiem. 
Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w 
Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas przez to z mocy grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem 
z Nim zmartwychwstać do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek musi na nie odpowiedzieć swoim „tak”. 
Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.  

W jaki sposób udziela się chrztu?  

Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się 
główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: „,N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. Woda symbolizuje oczyszczenie i nowe życie, co znalazło swój wyraz już przy okazji chrztu nawrócenia, którego udzielał Jan 
Chrzciciel. Chrzest, który udzielany jest wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest czymś więcej niż znakiem nawrócenia i pokuty, jest 
nowym życiem w Chrystusie. Dlatego celebracji sakramentu chrztu towarzyszą jeszcze inne znaki: namaszczenie, biała szata i świeca.  

Kto może zostać ochrzczonym i czego wymaga się od kandydata do chrztu?  

Każdy człowiek, który jeszcze nie został ochrzczony, może być ochrzczony. Jedynym wymogiem jest wiara, którą podczas chrztu trzeba wyznać 
publicznie. Człowiek, który skłania się ku chrześcijaństwu, nie tylko zmienia światopogląd. Podąża drogą katechumenatu (okres przygotowania 
poprzez nauczanie), kiedy poprzez osobiste nawrócenie szykuje się do otrzymania daru chrztu, który dopiero czyni go nowym człowiekiem. 
Wówczas jest już żywym członkiem Ciała Chrystusa.  

Czemu Kościół obstaje przy praktyce chrztu dzieci?  

Kościół od czasów starożytnych praktykował chrzest dzieci. Istnieje tego jeden powód: zanim zdecydujemy się na Boga, Bóg zdecydował się na 
nas. Chrzest jest zatem łaską, niezasłużonym darem, przyjęciem nas przez Boga bez warunków wstępnych. Wierzący rodzice, którzy chcą tego, co 
najlepsze dla swoich dzieci, chcą też chrztu, przez który dziecko zostanie uwolnione od grzechu pierworodnego i z mocy śmierci. Chrzest dziecka 
zakłada, że chrześcijańscy rodzice wprowadzają je w wiarę. Nie jest rzeczą słuszną odmawiać dziecku chrztu. Tak jak nie można odmówić dziecku 
miłości, żeby później samo się na miłość zdecydowało, podobnie byłoby rzeczą niesłuszną, gdyby wierzący rodzice odmawialiby swojemu dziecku 
łaski Bożej w sakramencie chrztu. Podobnie jak każdy człowiek rodzi się ze zdolnością mówienia, ale przecież języka musi się dopiero nauczyć, 
tak samo każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do wiary, jednak musi ją dopiero poznać. Jednakże nie można nikogo zmuszać do chrztu. Po tym, 
jak, będąc małym dzieckiem przyjęło się chrzest, trzeba go później „potwierdzić” w swoim życiu – tzn. trzeba powiedzieć swoje „tak”, żeby 
sakrament zaowocował.  

Czy chrzest jest rzeczywiście jedyną drogą do zbawienia?  

Dla wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię i usłyszeli o tym, że Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6), chrzest jest jedyną drogą do Boga 
i do zbawienia. Równocześnie jest przecież prawdą, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Dlatego do zbawienia dojdą także ci wszyscy ludzie, 
którzy nie mieli okazji, aby realnie poznać Chrystusa i wiarę, ale szczerym sercem szukają Boga i prowadzą życie, wsłuchując się w głos swojego 
sumienia (tzw. chrzest pragnienia). Bóg powiązał zbawienie z 7 sakramentami. Dlatego Kościół musi niezłomnie udzielać ich ludziom. Rezygnacja 
z misji byłaby zdradą Bożego nakazu. Sam Bóg jednak nie jest związany swoimi sakramentami. Gdzie Kościół-czasami ze swojej winy, czasami z 
innych względów-nie dociera albo jest nieskuteczny, tam sam Bóg toruje ludziom inną drogę do zbawienia.      
        

      Ciąg dalszy na stronie 3 

  Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                         3:15-16, 21-22 
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w 
swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak 
przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie 

mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać 
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym 

i ogniem». 
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął 

chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty 
zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba 
odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w 

Tobie mam upodobanie». 



    Czytanie z księgi proroka Izajasza                         

          40, 1-5, 9-11                        

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. 
«Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego 
służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z 
ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». Głos się 
rozlega: «Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie 
doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną 
urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, 
razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały».   
Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś 
mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś 
głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: «Oto wasz Bóg! oto Pan 
Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. oto Jego nagroda 
z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on 
swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, 
owce karmiące prowadzi łagodnie». 

Czytanie z listu św. pawła apostola do tytusa                                                      
       2:11-14, 3:4-7 

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom                

i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, 

rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując 

błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga             

i  Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za 

nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany 

sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. 

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, 

nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z 

miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające                               

i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez 

Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego 

łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. 

       Ogłoszenia  

• W niedzielę po Mszy Św. dzieci z Polskiej Szkoły 
przedstawią Jasełka. Po Jasełkach zapraszamy do budynku 
starej szkoły na wspólne kolędowanie przy barszczyku i 
krokiecie. 

• W poniedziałek, 10 stycznia zapraszamy o 7 wieczorem na 
Mszę Świętą a po niej nabożeństwo za dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, jak co 
środę w ciągu całego dnia. W tym tygodniu na zakończenie 
całodniowej adoracji o 7 PM będzie nabożeństwo do św. 
Józefa. 

• W sobotę, 15 stycznia między 11 rano a 1 po południu jest 
organizowany w Rockford Marsz dla Życia (Walk For 
Life). Marsz się rozpocznie przed budynkiem Sądu 
Federalnego (Rockford Federal Courthouse) na 327 S. 
Church Street w Rockford. Od stycznia 1973 roku ponad 
62 milionów nienarodzonych dzieci zabito podczas 
legalnych aborcji. Włączmy się w ten pokojowy i pełen 
modlitwy marsz, aby ukończyć mordowanie naszych 
niewinnych braci i sióstr. Więcej informacji na stronie tej 
inicjatywy, którą możecie znaleźć w biuletynie. 

• W przyszłą niedzielę, 16 stycznia, po polskiej Mszy Św. 
zapraszamy na spotkanie tzw. Marszałków, czyli panów 
porządkowych chętnych do pomocy przy zbieraniu tacy i 
utrzymaniu porządku podczas liturgii. Zapraszamy tych, 
którzy byli zaangażowani przed pandemią oraz tych, którzy 
by się chcieli włączyć do tej służby. 

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

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        

Pozdrawiam was wszystkich, drodzy 
bracia i siostry, którzy zechcieliście 
uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. 
Bardzo serdecznie pozdrawiam zwłaszcza 

was, drodzy rodzice, matki i ojcowie chrzestni, którzy 
macie być dla swych dzieci pierwszymi świadkami tego 
podstawowego daru, jakim jest wiara. Pan powierza 
waszej odpowiedzialnej opiece ich życia, które są tak 
bardzo cenne w Jego oczach. Z miłością czyńcie 
wszystko, aby wzrastały «w mądrości, latach i łasce»; 
pomagajcie im dochować wierności swemu powołaniu.   

Homilia podczas Mszy św. i chrztu w Kaplicy Sykstyńskiej, 
12.01.2003  

Ciąg dalszy od O. Daniela 

 

Co dokonuje się podczas chrztu?  

Przez chrzest stajemy się członkami Ciała Chrystusa, siostrami i braćmi 
naszego Odkupiciela i dziećmi Bożymi. Stajemy się wolni od grzechu, 
zostajemy wyrwani ze śmierci i odtąd jesteśmy przeznaczeni do życia 
w radości odkupionych. Być ochrzczonym oznacza: historia mojego 
osobistego życia zanurza się w nurcie miłości Bożej.  

Co to znaczy, że podczas chrztu nadaje się imię?  

Imieniem, które otrzymujemy na chrzcie, zwraca się do nas Bóg: 
„Wezwałem cię po imieniu, jesteś mój!” (Iz 43, 1). Przyjmując chrzest, 
człowiek nie staje się kolejnym członkiem Kościoła, lecz jeszcze 
bardziej utwierdza się w przekonaniu, że jest indywidualnością. 
Otrzymać na chrzcie imię oznacza: Bóg mnie zna, akceptuje mnie i 
przyjmuje mnie na zawsze w mojej niemożliwej do pomylenia 
niepowtarzalności.  

Dlaczego chrześcijanie powinni wybierać imiona świętych?  

Nie ma lepszych przykładów niż święci, a także lepszych orędowników 
niż oni. Jeśli moim patronem jest święty, mam przyjaciela u Boga.  

 

Rodzice, dziadkowie, po powrocie z kościoła 
proszę, podzielcie się z Waszymi dziećmi/
wnukami tym, co pamiętacie z dnia ich chrztu.  

 

Pokój i Dobro, 

 

o. Daniel Zdebik  



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 

Diocesan Appeal 2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

 

Kwota do uzbierania    $ 114,544  
 
Zobowiązania              $  100,556   88% 

Kwota zebrana            $    86,958   76%  

Brakująca kwota         $     27,586   24% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  25-26  grudnia, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              13,846.08   

 Donacje  $                    445.00                                                            

   $               14,291.08                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                 7,237.00                                    

 Donacje $                     170.00                                                      

   $                 7,407.00     

 Razem                  21,698.08                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (5,301.92)  

 

Służba Eucharystyczna 15/16 stycznia, 2022  

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Tadeusz Młynek 

Maria Niwelt 

Iwona Szyda 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda 

 

Gosia Czubat 

Krystyna Skoczylas 

Marcin Wojtulewicz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

 

Anna i Filip Furman 

Agnieszka Gorski 

Szymon Gorski 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  2-3  stycznia 2022                                                                                    

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $               12,110.73   

 Donacje  $                3,261.00                                                            

   $               15,371.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                 6,523.00                                    

 Donacje $                2,080.00                                                      

   $                  8,603.00     

 Razem  $              23,974.73                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (3,025.27 )  

        

 Kolekta Bożego Narodzenia     $  38,753.00 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Dla Najmłodszych 








