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III Niedziela  zwykła     

 

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, 

              którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.   

 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, 

Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.  

                                                                            ~Mk 1, 19-20 



Od o. Witolda  
     
 
 
 

  

Skorzystaj z szansy 

„Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie 

zburzona,” głosił prorok Jonasz do Niniwitów. Św. 

Paweł w swoim Pierwszym Liście do Koryntian pisał: 

„Przemija bowiem postać tego świata.” Natomiast 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii głosił: „Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię.” Wszystkie czytania dziś 

mówią nam o czasie, który przemija, wypełnia się i 

nieodmiennie nam ucieka. Ten czas nas prowadzi do 

jakiegoś momentu zwrotnego. W przypadku 

mieszkańców Niniwy to był moment, kiedy Bóg miał 

ich ukarać za ich grzechy, jeśli się nie nawrócą. Czas 

był wyznacznikiem akceptacji ich winy lub nie. Czas 

miał pokazać, czy mieszkańcy Niniwy zreflektowali 

się, przyjęli upomnienie i zapragnęli Bożego miłosierdzia.  

 Podobnie miała się rzecz z radą, którą dawał św. Paweł, który wzywał wiernych w Koryncie, aby 

skupili się na celu ludzkiej egzystencji, czyli wieczności i dlatego potraktowali całą resztę jako rzeczy 

rzeczywiście przemijające i mniej istotne. „Przemija bowiem postać tego świata” pisał św. Paweł, czyli 

wszystkie nasze starania i interesy, które są związane z postacią tego świata przeminą też. Trzeba więc 

zainwestować w coś, co nie przemija, trzeba sobie uświadomić, że przemijający czas jest także wskaźnikiem 

naszej hierarchii wartości. Czas, który przemija a wraz z nim to, co światowe pokazuje w co 

zainwestowaliśmy i co dla nas istotne. Nawrócenie, jak w przypadku mieszkańców Niniwy, to uświadomienie 

sobie tej przemijalności, akceptacja własnej grzeszności i pragnienie wykorzystania tej szansy, którą daje 

Bóg.  

 Jezus głosił dokładnie to samo. „Czas się wypełnił” to znak, nie tyle, że kończy się nam bezkarność, 

ale raczej, że właśnie nadeszła okazja do skorzystania z Bożej propozycji. „Czas się wypełnił” bo Zbawiciel 

jest na świecie i ludzkości została dana ostateczna szansa na przylgnięcie do Boga jako Ojca Miłosierdzia. 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” to wezwanie to uświadomienia sobie swojego położenia, 

przewartościowania sytuacji i podjęcie odpowiedniej decyzji. Dlatego Jezus głosząc Pełnię Czasu i potrzebę 

nawrócenia jednocześnie powołuje tych, którzy w Jego imieniu będą nieść poselstwo nadziei do całego 

świata. Jezus woła swoim pierwszych Apostołów, ponieważ ludzie muszą się dowiedzieć, że mają możliwość 

wybrania tego, co lepsze i nakierowania swojego życia na to, co nie przeminie i nie będzie przegraną.  

 Dlatego, bracia i siostry, każde wezwanie do nawrócenia, każde przypomnienie nam o czasie, który 
przemija i świecie, który jest tymczasowy, to nie groźba ani próba „zdołowania” nas. Jest to raczej pełne 
nadziei wezwanie to sięgnięcia po swoją szansę i pełne jej wykorzystanie. Gdybyśmy o tym nie wiedzieli, nie 
moglibyśmy tego wykorzystać.  

 

Pokój i Dobro, 

 

O. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

Słowa Ewangelii   

wg  Św. Marka 1, 14-20 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do 

Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się 

wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie 

się i wierzcie w Ewangelię!»                               

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał 

Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak 

zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.                

I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, 

że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, 

porzuciwszy sieci, poszli za Nim.                                           

dąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza,            

i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i 

naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, 

zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z 

najemnikami w łodzi, poszli za Nim. 



    

 Słowa Św. Jana Pawła II   

Wiele razy powtarzam – i jestem tego pewny 

– że największym niebezpieczeństwem 

zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. 

Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może 

powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem pozabijali? 

Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je 

stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, 

ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden rząd. (…) 

Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne 

sumienie, aby móc dokonać aborcji. Po śmierci staniemy 

twarzą w twarz z Bogiem, Dawcą życia.    

            ~Kair  1994 r  

Czytanie z  księgi Jonasza             

                                    3,1-5, 10              

                                    
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi 

słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta,        

i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz 

wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. 

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni 

drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden 

dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, 

a Niniwa zostanie zburzona». 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i 

przyoblekli się w wory od najstarszego do 

najmłodszego. 

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego 

postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą 

postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. 

 

Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła  do  koryntian                                   

             7, 29-31    

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, 

aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli 

nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci 

zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci 

zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, 

którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie 

korzystali. 

Przemija bowiem postać tego świata. 

  Ogłoszenia  

 Bóg zapłać wszystkim za wasze modlitwy i wyrazy 
wsparcia dla wszystkich naszych kapłanów w czasie 
ich kwarantanny i procesu zdrowienia. Dziękujemy 
również kapłanom, którzy chętni posłużyli naszej 
wspólnocie parafialnej odprawiając msze św.  

 
 Od poniedziałku wszystko w naszej parafii wraca do 

normy. 
 
 Zapraszamy na mszę św. po polsku i nabożeństwo 

eucharystyczne jutro, w poniedziałek 25 stycznia o 
godz. 7 PM. 

 
 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 
internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 
 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.  

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      

 



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   
17  stycznia, 2021 
Budżet   $28,000 

 Kopertki 

 Niedziela          $             8,710.00  
 Inne          $                   285.00             

            $              8,995.00  

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $              8,256.00  

 Inne           $                     75.00 

            $                8,331.00  
  

  Razem                      $               17,326.00  

                     (10,674.00) 

      Transmisja Mszy Św.                Na Kanale: St 

Margaret Mary Media   Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

      1:00 pm w j. polskim 

                                                       Zapisy na Msze Św. 

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”  

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 

Papież ogłasza rok 2021 -  ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, 

robotnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. 

Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym dzisiaj z okazji 

150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie 

błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym 

tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił rok 2021 specjalny „Rok" 

poświęcony Opiekunowi Jezusa. 

Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej 

służbie Mesjaszowi". W Nim „Jezus widział czułość Boga", czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość", ponieważ „to właśnie pomimo naszej 

słabości i poprzez nią" realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat" ratuje 

Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca". Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy 

w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia" (3).       

 Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu", ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków", co jest ważnym gestem 

także dzisiaj - stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet". Ale 

Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na 

boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!", ponieważ „wiara nadaje 

sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu" i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty". 

Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty", ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność". 

 List „Patris corde" podkreśla również „twórczą odwagę" św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z 

człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu - wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność 

w Opatrzności". Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory, jest „dzieckiem", nad którym czuwa św. Józef .        

Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich" (5). „Konieczne jest zrozumienie - pisze Franciszek - znaczenia pracy, która daje 

godność" oraz „staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia", a także „okazją do rozwoju" dla siebie i swojej rodziny.  

 Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca", polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako 

„cień Ojca Niebieskiego na ziemi ". „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje", stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko", 

biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców", 

ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia", bez zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym 

do wyborów, do wolności i do odejścia". W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy", który jest „przeciwieństwem posiadania": w 

rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny", „usuwał się", aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. 

Jego szczęście wynikało z „daru z siebie". Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci" i szanuje ich 

wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym", kiedy „dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie 

podąża ścieżkami życia".           

 Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde" ukazuje również, w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka, trwający od ponad 

czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do 

nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi". Jest to modlitwa, która „wyraża pobożność i zaufanie" do św. Józefa, ale także stawia 

"pewne wyzwanie" - wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: "Niech nie mówią, że wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć 

jest tak wielka jak twoja moc". 

Krzysztof Ołdakowski SJ - Watykan 


