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II Niedziela  zwykła     

 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma 

swoimi uczniami  i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, 

rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli,                     

jak mówił, i poszli za Jezusem.        

                                                                             ~Jan 1, 35-37 



Od o. Piotra  
     
                       
 

 

Drodzy Przyjaciele! 
 
       Jeden z najważniejszych dni w 
moim życiu wydarzył się, kiedy byłem 

w ósmej klasie szkoły podstawowej. Siedziałem w 
salce katechetycznej słuchając mojego ówczesnego 
proboszcza, który mówił nam o różnych rodzajach 
powołania w życiu ludzkim. Na końcu lekcji zaczął 
mówić o powołaniu do życia kapłańskiego                   
i zakonnego. Powiedział także, że być może Bóg 
powołuje kogoś z naszej klasy do takiego życia. Kiedy 
Ksiądz Proboszcz wypowiedział te słowa, wtedy coś 
niesamowitego wydarzyło się w moim sercu. 
Poczułem bardzo mocno, że Bóg wzywa mnie do 
bycia Jego kapłanem. Na końcu ksiądz powiedział: „Piotr może to właśnie Ciebie Bóg woła”. Ten moment 
zmienił moje życie. Przed tym wydarzeniem miałem zupełnie inne plany. Chciałem iść do zwykłego liceum,  
a potem kontynuować studia humanistyczne. Ale tak się nie stało. Zacząłem naukę w naszym franciszkańskim 
Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, gdzie zdałem maturę, a potem wstąpiłem do O. Franciszkanów 
i zostałem franciszkańskim kapłanem. Bóg całkowicie zmienił moje plany. Podczas mojego przygotowania do 
kapłaństwa, Ksiądz Proboszcz o którym wspomniałem na początku bardzo dużo mi pomógł w odnajdywaniu 
Bożej woli w życiu i zrozumieniu sensu kapłaństwa.  
 
       Dzisiejsze czytania mszalne mówią o powołaniu, o akceptacji Bożego planu w naszym życiu. W słowach 
psalmu czytamy: „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.” Samuel z pierwszego czytania był młodzieńcem, 
gotowym służyć Bogu, ale nie wiedział co ma robić. Opis powołania Samuela mówi nam o dwóch ważnych 
rzeczach. Po pierwsze, Bóg nieustannie nas powołuje, abyśmy przyjęli Jego plan. Widzimy, że Bóg wzywa w 
nocy Samuela kilka razy. Po drugie, Bóg posługuje się inną osobą, w tym przypadku Helim, który tłumaczy 
Samuelowi, że głos wzywający go jest głosem Boga. W naszej parafii jest wiele osób, które tak jak Heli 
pomagają innym rozpoznawać Boży głos i Jego wolę. W tym miejscu chciałem podziękować naszym 
kapłanom, stałym diakonom, woluntariuszom prowadzącym programy formacyjne, katechetom, opiekunom 
dzieci, ministrantów oraz młodzieży. Bóg zapłać za waszą ciężka pracę w pomaganiu innym przy 
rozpoznawaniu Bożej woli i powołania w ich życiu.  
 
       W Ewangelii również usłyszeliśmy o powołaniu pierwszych uczniów Chrystusa. Jan Chrzciciel wskazał 
im na Jezusa i powiedział: „Oto Baranek Boży” i wtedy poszli za Jezusem. Spędzili z Nim trochę czasu, 
nawiązali przyjaźń z Chrystusem i wtedy sami wyznali: „ Znaleźliśmy Mesjasza”. Po osobistym spotkaniu z 
Chrystusem, Andrzej przyprowadził do Niego swojego brata Szymona. 
 
        Moi Drodzy starajmy się słuchać Bożego głosu w naszych sercach. Wierność Bogu wymaga czasami 
odłożenia naszych własnych planów i powiedzenia tak Bogu, który ma dla nas najlepszy plan. Również 
módlmy się o odwagę dla ludzi, których Bóg powołuje do szczególnej służby w Kościele jako kapłanów, lub 
osoby zakonne, aby nie wahali się iść za głosem powołania. Zobaczcie co byśmy mieli za sytuację, gdyby 
takie osoby jak Heli, Samuel, św. Andrzej czy Szymon Piotr, albo prorocy i święci 
Kościoła powiedzieli Bogu: Nie, zasłaniając się swoimi własnymi planami. 
Starajmy się więc i my słuchać Bożego głosu w naszym sercu i odpowiadać na 
jego wezwania z głęboką wiarą.  
  
Pokój i Dobro, 
 
O. Piotr Sarnicki OFMConv. 
 
Gwardian Klasztoru 
 

 

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   

  "Nie lękajcie się. Otwórzcie, 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!".  `    

 ~Inauguracja pontyfikatu, 1978 r  

    "Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna.                                                                          

Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.                                                     

  To nas wyróżnia".          

       ~Homilia, Gdańsk, 1987 r. 

Czytanie z pierwszej księgi samuela             

         3;3b-10, 19              

                                    
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się 

Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten 

odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, 

mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli 

odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył 

się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» 

Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, 

przecież mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, 

synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze 

nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze 

objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe 

wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, 

mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli 

zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do 

Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, 

odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł 

Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i 

stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, 

Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój 

słucha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił 

upaść żadnemu jego słowu na ziemię. 

Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła  do  koryntian  

                                                  6, 13c-15a. 17-20   
Bracia: 

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. 

Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą 

wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami 

Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim 

jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż 

jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza 

ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, 

przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że 

ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w 

was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie 

do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście 

nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 

  Ogłoszenia  

 Z żalem musimy poinformować wszystkich parafian, że Covid test 

o. Witolda Adamczyka wyszedł pozytywny. Z tego względu 

wszyscy kapłani pozostają w kwarantannie. Dlatego dziś a także 

w przyszłą niedzielę są odwołane niedzielne msze o 7 rano i 

4:30 popołudniu, reszta mszy będzie normalnie. Także w 

tygodniu nie będzie żadnych mszy św. przez cały ten tydzień. 

Kościół od poniedziałku będzie otwarty na prywatną modlitwę 

oraz biuro parafialne będzie czynne.  

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze święte 

weekendowe przez link podany na stronie internetowej parafii 

albo dzwoniąc do biura. 

 Dziś jest kolekta Diocesan National Appeal. Koperty, które jako 

parafianie otrzymaliście, wraz z waszymi ofiarami, prosimy 

wrzucić do skrzynki na ofiary. Bóg zapłać. 

 Parę lat temu w naszej parafii rozpoczęliśmy projekt 

Franciszkańskiej Adopcji. Projekt polega na zobowiązaniu się do 

finansowego wsparcia edukacji dzieci w Afryce poprzez 

wpłacenie 140$ na rok na jedno dziecko przez 3 kolejne lata. 

Zachęcamy do włączenia się w projekt i wsparcie tych dzieci w 

Afryce, których nie stać na elementarne wykształcenie. Więcej 

informacji w biuletynie i w biurze parafialnym.  

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

pocztą lub drogą elektroniczną. 

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.  

 Serdeczne podziękowania dla Natalii Pawlikowskiej,                      
która jako jedyna zaangażowała się w nasz dziecięcy program 

adwentowy.      

 Dziękujemy panu 
Dariuszowi Saletnik                  

z firmy Mega Auto Collision 
and Care za sponsorowanie 
nagrody, którą był zestaw 

filmów świątecznych.     

Nagrodę Natalii wręczył O. Piotr                                  



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   
10 stycznia, 2021 
Budżet   $28,000 

 Kopertki 

 Niedziela          $            14,507.00  
 Inne          $                   984.00             

            $             15,491.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $              4,493.00  

 Inne           $                   160.00 

            $                4,653.00  
  

  Razem                      $               20,144.00  

                       (7,856.00) 

      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      

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 


