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II Niedziela Zwykła                       

 

 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, 

Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? 

                                                        Jn, 2:4 



 

        Na obszarze starożytnego Bliskiego 
Wschodu, gdzie woda zwykle 
występowała w niewystarczającej ilości, 
spożywanie wina było bardziej 

koniecznością niż przyjemnością. Z tego powodu wino stało 
się naturalnym obrazem pożywienia i życia. Udzielając 
błogosławieństwa Jakubowi, Izaak wyraził pragnienie: 
„Niechaj tobie Bóg użycza rosy z niebios i żyzności ziemi, 
obfitości zboża i moszczu winnego” (Rdz 27, 28). 

  
Z powodu związku wina z zachowaniem życia, stało się 

ono wraz z ziarnem i oliwą, terminem technicznym 
oznaczającym błogosławieństwa przymierza, które Bóg 
obiecał Izraelowi w zamian za posłuszeństwo (i które 
wstrzymywał, gdy naród się buntował). Terminy te są 
zwykle powiązane w tekstach dotyczących Bożego 
błogosławieństwa lub kary oraz posłuszeństwa Izraela lub 
łamania przez niego przymierza. 

  
W sensie pozytywnym - wino jest ważnym obrazem 

radości, świętowania i uroczystych obchodów, często 
poświadczając obfitość Bożego błogosławieństwa. Pierwszy 
cud, którego Jezus dokonał, polegał na przemianie wody w 
wino podczas godów weselnych w Kanie Galilejskiej, co 
miało stanowić aluzję do szczęścia i pełni błogosławieństwa 
związanego ze zbliżającym się królestwem Bożym. 

  
Na ucztę weselną  w Kanie Galilejskiej został zaproszony Jezus ze swoimi uczniami. Była tam też obecna Maryja, 

matka Chrystusa. Jak dowiadujemy się z ewangelii, na uczcie zabrakło wina. Wchodząc głębiej w symbolikę biblijną 
wina, należy stwierdzić że zabrakło obfitości Bożego błogosławieństwa, A to coś bardzo podstawowego i potrzebnego 
w życiu wiary. Maryja zauważa problem i podaje prostą receptę oraz zawsze aktualną. Ona wie jak rozwiązać ten 
kryzys, jak z niego wyjść. Maryja mówi ;” Zróbcie wszystko cokolwiek Wam Powie”. Posłuszeństwo Jezusowi                         
i wykonywanie Jego woli przynosi do naszego życia obfitość Bożego błogosławieństwa, które oznacza także osiągnięcie 
ostatecznego celu, jakim jest nasze zbawienie. 

  
Kilka dni temu zaczęliśmy Nowy Rok 2022 Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. Dobrze ze z Nią wkraczamy 

w ten nowy rok, który został nam dany przez Boga. Czy będzie to czas obfitości Bożego błogosławieństwa w naszym 
życiu. Czy będzie to czas osiągania celu, jakim jest wieczne zbawienie nas samych i naszych bliskich? Odpowiedź na to 
pytanie w dużej mierze zależy od nas. Dlatego posłuchajmy rady Matki Bożej tak jak posłuchali słudzy z dzisiejszej 
ewangelii: „ Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Tak robił to  Prymas Tysiąclecia 
Bł. Kardynał Stefan Wyszyński. Kiedy został mianowany biskupem, jako hasło obrał 
sobie słowa: „Soli Deo – per Mariam” czyli Samemu Bogu przez Maryję. Po latach 
wyznał: „Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią mocą w moim życiu jest Maryja. 
Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została Ona postawiona na 
mojej drodze”. O chwili aresztowania 25 września 1953 roku napisał w zapiskach 
więziennych: „Przyniesiono mi palto i kapelusz... Wziąłem brewiarz i różaniec... 
Wstąpiłem na chwilę do kaplicy, by spojrzeć na tabernakulum i moją Matkę Bożą w 
witrażu. Zeszliśmy na dół. Z progu raz jeszcze spojrzałem na obraz Matki Bożej 
Jasnogórskiej, wiszący nad wejściem do Sali...”. Piękne i wygrane życie Prymasa 
Wyszyńskiego u fundamentu swego miało samego Boga, do którego prowadziła go przez 
całe życie Maryja. 

  
O. Piotr Sarnicki OFMConv 

 
Gwardian Klasztoru 

  Od o. Piotra  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
                                        2:1-11 

 
 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam 
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa                
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa 
rzekła do Niego: «Nie mają wina». 
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina 
moja?» 
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie». 
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych 
do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 
pomieścić dwie lub trzy miary. 
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą».                     
I napełnili je aż po brzegi. 
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz                        
i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. 
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała 
się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale 
słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana 
młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. 
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 
Jego uczniowie. 



    Czytanie z księgi proroka Izajasza                         
                   62:1-5                        

Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę 
nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza                    
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. 

Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją 
wszyscy królowie. I nazwą cię nowym imieniem, które usta 
Pana określą. 

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim 
diademem w dłoni twego Boga. 

Nie będą więcej mówić o tobie «Porzucona», o krainie twej już 
nie powiedzą «Spustoszona». Raczej cię nazwą «Moje w niej 
upodobanie», a krainę twoją – «Poślubiona». Albowiem 
spodobałaś się Panu i twoja kraina otrzyma męża. 

Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy 
ciebie poślubi, i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak 
Bóg twój tobą się rozraduje. 

Czytanie z listu św. pawła apostola do  
koryntian                                          1 Kor 12, 4-11 

Bracia: 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje 
posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz 
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. 

Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. 
Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu 
umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu 
jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania 
przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, 
innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar 
języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. 

Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając 
każdemu tak, jak chce. 

       Ogłoszenia  

• W niedzielę 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. 

• W poniedziałek, 17 stycznia zapraszamy o 7 wieczorem na 
Mszę Świętą a po niej nabożeństwo eucharystyczne. 

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

• W sobotę, 22 stycznia będzie kolejna rocznica fatalnej 
decyzji Sądu Najwyższego z 1973 roku legalizującego 
aborcję. Z tego powodu zwracamy waszą uwagę na kilka 
wydarzeń, które się odbędą w nadchodzący weekend. Po 
pierwsze w piątek 21 stycznia o 7 PM będzie się w naszym 
kościele nabożeństwo Godziny Świętej dla Poszanowania 
Życia. W sobotę 22 stycznia w kościele św. Marii w 
Huntley biskup David Malloy odprawi Mszę św. Pro Life. 
Natomiast tego samego dnia w Woodstock na rynku od 
7:30 wieczorem będzie Light for Life happening dla 
uczczenia 62 milionów istnień ludzkich utraconych od 
decyzji Sądu Najwyższego w 1973 roku. 

• W niedzielę, 23 stycznia po Mszy Św. o godz 1 PM 
odbędzie się spotkanie Ministrantów. Zapraszamy 
szczególnie nowych kandydatów: dziewczynki i chłopców 
od klas 4-tych i straszych. Więcej informacji jest na stronie 
internetowej parafii.  

• Dziś jest National Appeal 2022, czyli Narodowa Kolekty 
na poszczególne cele działalności Kościoła w Stanach 
Zjednoczonych takich jak wsparcie dla emerytowanych 
kapłanów, zakonników czy sióstr zakonnych, Uniwersytetu 
Katolickiego w Waszyngtonie, dzieł Ewangelizacyjnych 
czy po prostu szkół katolickich itp. Koperty z ofiarami na 
National Appeal 2022 wrzućcie, proszę do skrzynki na 
ofiary, złóżcie razem z waszą ofiarą na tacę lub przyślijcie 
do biura. Bóg zapłać. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na Styczeń                                             

Intencja:                                                               
O Wychowanie Do Braterstwa 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają               

dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w        

społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw           

i godności, która rodzi się z bycia braćmi.   

  Słowa Św. Jana Pawła II        

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca".  

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się 
odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny".                                      

    (Homilia, Sopot, 1999 r.)  



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  8-9 stycznia, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $               15,054.73   

 Donacje  $                  3785.00                                                            

                                 $               18,839.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                4,842.00                                    

 Donacje $                    297.00                                                      

   $                 5,139.00     

 Razem                  $              23,978.73                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (3,021.27 )  

Służba Eucharystyczna 22/23 stycznia, 2022  

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Iwona Szyda 

Marzena Rutkowska 

Agnieszka Kuklik  

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda 

Waldemar Stec 

Jarek Kawecki 

Alex Koszykowski 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Zuzanna Waz 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

  

Pragniemy podziękować dzieciom za zaangażowanie się w Kalendarz 
Adwentowy.  Każdego dnia przez cały Adwent dzieci miały wykonać 

określone zadanie. Temu zadaniu sprzymierzyli się i wykonali:  

Nicole Budyk, Joanna Chłastawa, Victoria Fisher i Anthony Fisher. 

Sponsorami nagród po $20 do „Nothing Bundt Cakes” byli: 

Agnieszka Iwanszczyszyn z Hart Dental                    

w Barrington                                                            

Dariusz Saletnik z Mega Auto Collisio & Care         

w Lake In The Hills 

Dziękujemy bardzo dzieciom                                         

i sponsorom nagród!! 

 

Dziękujemy uczniom Polskiej Szkoły 

Św. Małgorzaty Marii za 

przedstawienie Jasełek oraz paniom 

Zuzannie Waz i Ewie Pawlikowskiej za 

przygotowanie programu. 

 

        

 Kolekta Bożego Narodzenia     $   40,078.00  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org






8304 Pingree Rd. Lake In The Hills, IL 60156 




