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Uroczystość Chrztu Pańskiego     

 

I głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie,  

któremu nie jestem godny, rozwiązać rzemyka u jego obuwia. 

 Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym.                                                                                                        

                                                                                               ~ Mk. 1, 7-8 



Od o. Daniela  
     
                       
 

 

 

 

  W dzisiejszej Ewangelii czytamy:  
 

     „W chwili gdy Jezus wychodził z wody, ujrzał 
rozwierające się niebo i  Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: 
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam 
upodobanie.” Jest to Ewangelia o Chrzcie Pańskim.  
 
     Myśląc o Chrzcie Pańskim, myślimy również o 
własnym chrzcie, który kiedyś przyjęliśmy. Chrzest 
Święty to pierwszy i podstawowy sakrament dla nas – 
chrześcijan. Od przyjęcia tego sakramentu rozpoczyna 
się nasza chrześcijańska wędrówka. Tak, jak w każdej innej wędrówce korzystamy ze znaków, które nam 
towarzyszą, tak i chrzest symbolizuje kilka znaków, które odgrywają swoją rolę w trakcie jego przyjmowania. 
Są to: znak krzyża, woda chrzcielna, krzyżmo, biała szata oraz świeca chrzcielna. Przypomnijmy sobie co 
one oznaczają.  
 
     Kiedy dziecko zostaje przyniesione przez rodziców i przedstawione w kościele, kapłan uświadamia 
rodzicom oraz chrzestnym o obowiązku wychowania dziecka w wierze i kreśli na jego czole znak krzyża – 
jest to podstawowy i zewnętrzny znak naszej przynależności do Chrystusa. Póżniej następuje liturgia 
chrzcielna, która rozpoczyna się wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa i wyrzeczeniem się zła i szatana. 
Następnie kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu – prośba do Boga o uwolnienie dziecka od skutków 
grzechu pierworodnego. Dopiero wtedy dziecko jest w pełni przygotowane na to, by zostać obmytym wodą 
chrzcielną, która symbolizuje życie. Wtedy następuje najważniejszy moment sakramentu, czyli trzykrotne 
polanie wodą główki dziecka; trzykrotne – na cześć i w imię Trójcy Świętej. W czasie polewania główki 
wodą święconą kapłan wypowiada słowa: „N.N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. 
Gest polania wodą przypomina nam, że otrzymujemy od Boga wielki dar, jakim jest „nowe” życie w 
Chrystusie. Namaszczenie krzyżmem świętym, czyli oliwą z oliwek, połączoną z balsamem, poświęconą w 
Wielki Czwartek przez biskupa, włącza chrzczone dziecko do wspólnoty Ludu Bożego oraz wzywa go do 
naśladowania Chrystusa. Wręczenie białej szaty, która oznacza czystość i niewinność duszy po zgładzeniu 
grzechu pierworodnego. Zwykle obrzędu tego dokonuje matka, kładąc na dziecko szatę. Dorośli najczęściej 
do chrztu przystępują ubrani w białą albę. Ostatni symbol, czyli świeca chrzcielna, jest znakiem Chrystusa 
Zmartwychwstałego            i przypomnieniem o tym, że nowo ochrzczony człowiek jest Dzieckiem Bożym. 
Gest wręczenia świecy jest wezwaniem rodziców, by podtrzymywali światło wiary w życiu ich dziecka. 
Tradycyjnie świecę odpala od Paschału – świecy wielkanocnej, ojciec chrzestny.  
 
     Symbole Chrztu Świętego przypominają nam, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jako dzieci Boże nie jesteśmy 
już w niewoli zła i grzechu pierworodnego. Zostaliśmy włączeni w rodzinę Kościoła, rodzinę Bożą i staliśmy 
się pełnoprawnymi członkami domu Bożego.  
 
      Niedziela Chrztu Pańskiego jest dla nas przypomnieniem i okazją do tego, by 
dziękować Bogu za wybranie nas i uczynienie swoimi dziećmi. Dziękujemy Bogu za 
dar chrztu, modląc się: „Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za nas samych, oraz za 
wszystkich ochrzczonych, abyśmy napełnieni Duchem Świętym odkrywali każdego 
dnia godność, jaką otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego.  
Amen”.  
 
Pokój i Dobro,  
 
o. Daniel Zdebik 

 

Słowa Ewangelii   

wg  Św. Marka 1, 7-11 

Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy 
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja 
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł 
Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest 
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał 
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: 
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie 
mam upodobanie». 



    

 Słowa Św. Jana Pawła II   

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta 

świadomość: jestem miłowany, ja jestem 

miłowany. Ja, taki jaki jestem".  

                                      ~ Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.  

Czytanie z księgi proroka izajasza                 

                           55,1-11                      
Tak mówi Pan:                                               

«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie 

macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez 

pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie 

pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co 

nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza 

wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie 

do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z 

wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla Dawida. 

Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i 

rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, 

którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, 

twojego Boga, przez wzgląd na Świętego Izraela, bo on ci dodał 

chwały.  Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie 

Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i 

człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, 

a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w 

przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 

drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad 

ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – 

nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg 

spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, 

nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie 

dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z 

ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie 

dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego 

posłannictwa». 

Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła       1 J 5, 1-9  

Najmilsi:                                                                              

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się 

narodził; i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również 

tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że 

miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na 

spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym 

właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest 

Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez 

wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we 

krwi. Duch daje świadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej 

bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew, a ci trzej w jedno 

się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo 

Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które 

dał o swoim Synu. 

  Ogłoszenia  

 W poniedziałek 11 stycznia zapraszamy na mszę św. w języku 

polskim o 7 PM i nabożeństwo eucharystyczne. 

 Przypominamy, że od poniedziałku 4 stycznia zmienił się czas 

rannej mszy św. w dni powszednie. Msza, która była dotychczas o 

7 rano, jest teraz o 6:45 AM. 

 W przedsionku kościoła są do odebrania kalendarze parafialne na 

rok 2021. Kalendarze są za darmo. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze święte 

weekendowe przez link podany na stronie internetowej parafii 

albo dzwoniąc do biura. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na miejscu, 

pocztą lub drogą elektroniczną. 

 W przyszły weekend w naszej parafii będą zbierane koperty, które 

jako parafianie powinniście już otrzymać, z waszymi ofiarami na 

Diocesan National Appeal. W przedsionku kościoła są broszurki 

gdzie możecie się zapoznać na jakie cele te ofiary są 

przeznaczone. Nasz biskup w tym roku pokreślił szczególnie dwa 

fundusze, to jest: Fundusz Emerytalny dla Zakonników oraz 

Fundusz Emerytalny kapłanów naszej diecezji. Koperty z ofiarami 

wrzućcie proszę do skrzynki lub przyślijcie do biura. Bóg zapłać. 

Intencja Papieża  Franciszka            

na styczeń 

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie 

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym 

braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, 

modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na 

wszystkich.  

                                                                                        
Tak jak w Betlejem, tak również w naszym życiu, 
Bóg lubi czynić wielkie rzeczy poprzez nasze 
ubóstwo. Umieścił całe nasze zbawienie w żłobie, w 
stajni, i nie boi się naszego ubóstwa: pozwólmy, aby 
Jego miłosierdzie przemieniło nasze nędze!  

                                                          Twitter, 3 stycznia 2021 r. 

Zapisz się na Flocknote  

     Chcemy zlepszyć komunikację z parafianami poprzez  Flocknote.                                                                                  
Jest to program używany przez wiele parafii, który pozwala przesyłać rózne 

informacje o wydarzeniach w parafii  porzez email                                                                        
i wiadomości tekstowe.                                                                                                                          

Aby dołączyć do Flocknote wyślij ten kod STMM-ALG na numer 84576 albo 
użyj ten link   https://StMargaretMary111.flocknote.com/everyone                                                              

Jeśli chcesz dostawać także wiadomości po polsku                                                     
to w czasie rejestracji dołącz także do do grupy Polish Community. 

https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://StMargaretMary111.flocknote.com/everyone


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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Czwartek:      9:00 am - 2:00 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:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 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   
27 grudnia, 2020 
Budżet   $28,000 

 Kopertki 

 Niedziela          $            15,397.94  
 Inne          $                   595.00             

            $             15,992.94  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $            11,928.00  

 Inne           $                   395.00 

            $              12,323.00  
  

  Razem                      $               28,315.94  

   

  3 stycznia, 2021 

   Kopertki 

 Niedziela          $           13,836.00  
 Inne          $                3,982.25  

            $             17,818.25  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $              5,803.00  

 Inne           $                   270.00 

            $                6,073.00  
  

  Razem                      $                23,891.25  

                         

  Boże Narodzenie                      

    Budżet    $50,000 

Online                 3,925.00                

Kopertki                                         35,239.00  

Razem                                             39,164.00  

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   

Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

                                                       Zapisy na Msze Św. 

Adoracja  najświętszego   

 sakramentu 

Środa:                         9:30 am - 8:00 pm 

Poniedziałek:         8:00 pm—9:00 pm 

Pierwszy piątek:  10:30 am—6:00 pm      

                Biuro parafialne czynne:                                    
    Poniedziałek – Czwartek: 9:00 am – 3:00 pm                                                          

                                      Piątek:                             9:00 am – 12:00 pm                                                                                                                           

                            Sobota:                            Biuro nieczynne                                                                                                                       

                             Niedziela:                       Biuro nieczynne                             

   Spowiedź:                                                                     

    Wtorek:                            6:30 pm  – 7:30 pm                                                                                                                      

    Sobota:                             9:00 am – 10:00 am                                                                                                                                     

                                                                    3:00 pm – 4:00 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 

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 


