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Uroczystość Objawienia Pańskiego    Uroczystość Objawienia Pańskiego      

 

Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.  

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;  

upadli na twarz i oddali Mu pokłon. 

 I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

                                                                                                       Mt 2, 10-11 



Od o. WitoldaOd o. Witolda   
     
                       
 

 

 
My chcemy Boga 

 

Tysiące ludzi wędrowało do Jerozolimy. Jedni, aby 
pohandlować, bo był to ważny rynek świata. Drudzy, by 
posłuchać uczonych rabinów, którzy w portykach świątyni 
odpowiadali na trudne pytania. Można nawet było pozostać u 
nich podejmując systematyczne studia. Jeszcze inni wędrowali, 
by robić karierę, bo tam był dwór Heroda. Największe tłumy 
wędrowały do świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę, aby się 
pomodlić. Wśród wędrujących spotykamy kilku mędrców, którzy 
szukają największego Skarbu. Nie interesują się tym, co jest na 
rynku, ani tym, co mówią uczeni, nie interesują się karierą i nie 
zdążają do świątyni. 

 
Oni szukają Zbawiciela. Im jest potrzebne spotkanie 

z Mesjaszem. Mówią o tym wyraźnie na dworze i od nich 
dowiaduje się o tym cała Jerozolima. Nikt jednak z nimi nie 
szuka. Było tak być może dlatego, że naród Żydowski oczekiwał 
Mesjasza już od stuleci i nadal jeszcze czeka. Było tak być może 
dlatego, że oczekiwanie na Mesjasza było czymś tak naturalnym 
dla Żydów, że nie uważali tego za coś specjalnego. Właściwie to 
mogli być nawet całkiem znudzeni tym czekanim. Być może nie 
chcieli szukać Mesjasza, może stwierdzili, że jeśli się Mesjasz 
wogóle pojawi to będzie to wydarzenie tak widoczne i oczywiste, 
że każdy zauważy. Nawet uczeni powiedzieli Trzem Mędrcom: 
idźcie do Betlejem, może tam Go znajdziecie, ale sami nie poszli. Oni wędrują i znajdują. Tylko oni w tym wielkim gwarnym 
mieście, wśród setek tysięcy byli autentycznie głodni wartości religijnych. Tylko oni wierzyli, że odnalezienie Mesjasza było 
możliwe właśnie wtedy. 

 
Tak jest ciągle. Świat nie potrzebuje Boga, nie jest Go głodny. Nawet ci, którzy przychodzą do świątyni, by się pomodlić, 

rzadko kiedy potrzebują Boga. Często przychodzą tylko po to, aby uspokoić swoje sumienie albo mieć dobre samopoczucie z 
wykonanego obowiązku, nie dlatego, że pragną Boga. Jednym z podstawowych warunków życia religijnego jest głód, jest 
pragnienie spotkania Zbawiciela. Jest mi potrzebny Bóg.  

 
Kiedy papież św. Jan Paweł II odwiedził Polskę w 1979 roku, była jego pierwsza wizyta w Ojczyźnie jako papieża. Wtedy 

pomimo utrudnień i gróźb ze strony władzy komunistycznej, na Placu Zwycięstwa w Warszawie zgromadziło się ponad milion 
ludzi. Kiedy papież głosił kazanie, mówił między innymi: „Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek 
miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski…” Potężny tłum zaczął skandować: „My chcemy Boga, my 
chcemy Boga, my chcemy Boga!” To był początek tego wszystkiego, co przyniósł pontyfikat Jana Pawła II do krajów bloku 
wschodniego, to był początek końca socjalizmu w Polsce. Bóg był potrzebny jak powietrze do oddychania i ludzie nie tylko chcieli 
Go, ale ludzie potrzebowali Boga. Oto dlaczego w końcu otrzymali tego, czego pragnęli. Nic nie powinno być ważniejsze niż Bóg. 
Zostawiam więc na boku rynek i jego bogactwo, zostawiam na boku bibliotekę wiedzy tego świata, karierę polityczną, wszystko, 
nawet tłumy pielgrzymów, jest mi potrzebny Bóg. Ten głód zmusza do szukania, nie daje człowiekowi spać, wzywa do modlitwy. 
Szczęśliwy człowiek głodny Boga. 

 
Religijny głód niszczy źle pojętą samowystarczalność, człowiek samowystarczalny nie potrzebuje ani ludzi, ani Boga. 

Takich ludzi spotyka się dziś wiele. 
 
Drugim czynnikiem niszczącym głód religijny jest krótkowzroczność, liczenie się tylko z doczesnością. Ona bardzo 

zawodzi. W tym roku szczególnie być może wielu z nas doświadczyło kruchości ludzkiego życia i ziemskich planów. Być może 
niektórzy, których znaliśmy, mieli swoje plany a pandemia i choroba zupełnie je pokrzyżowały. Być może nawet śmierć zmieniła 
wszystko. Potrzebny jest Zbawiciel, ponieważ bez Niego nic nie jest pewne. 

 
Obyśmy byli tak mądrzy, jak ci mędrcy, którzy nie zatrzymali się ani na rynku, ani na dworze Heroda, ani u rabinów, tylko 

wędrowali do Betlejem, by spotkać Zbawiciela. My wszyscy powinniśmy mieć ten głód Boga i szukać Go. Powinniśmy podjąć 
decyzję, że to pragnienie Boga jest najważniejszym w życiu. My chcemy Boga, też powinno być naszym życiowym okrzykiem.  

 
 

Pokój i Dobro, 

 

o. Witold Adamczyk, OFMConv. 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg  Św. Mateusza 2,1wg  Św. Mateusza 2,1--1212  

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla 

Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 

«Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem 

Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro 

to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał 

więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, 

gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem 

judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, 

ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast 

Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem 

ludu mego, Izraela».  Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i 

wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A 

kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie 

starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja 

mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, 

ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, 

postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, 

gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. 

Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na 

twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu 

dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie 

wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego 

kraju. 



        

  Słowa Św. Jana Pawła II Słowa Św. Jana Pawła II    

Godność dziecka wymaga ze strony 
rodziców i społeczeństwa 
najdelikatniejszej wrażliwości sumienia, 
ponieważ dziecko jest tym punktem 
newralgicznym, wokół którego kształtuje się lub rozbija 
moralność rodzin, a w następstwie całych narodów                     
i społeczeństw. 

Czytanie z księgi proroka izajasza                 Czytanie z księgi proroka izajasza                 

                                                        60,160,1--6                          6                          
                      

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło  

i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność 

okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad 

tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.      

I pójdą narody do twojego światła, królowie do 

blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła              

i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi 

synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są 

twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,   

a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie 

napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów 

przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – 

dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą 

z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie 

hymny na cześć Pana. 

 

Czytanie z pierwszego listu świętego Czytanie z pierwszego listu świętego 
Pawła  apostoła do efezjanPawła  apostoła do efezjan    
                                    3,23,2--3a, 53a, 5--66  

Bracia,                                                                     

słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski 
danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie 
oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona 
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich 
pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez 
Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to 
znaczy, że poganie już są współdziedzicami                        
i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami 
obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. 

    OgłoszeniaOgłoszenia   

 W poniedziałek 4 stycznia zapraszamy na Mszę 

Św. w języku polskim o 7 PM i nabożeństwo 

eucharystyczne. 

 W tym tygodniu porządek spowiedzi będzie już 

regularny, czyli we wtorek o 6:30 oraz w sobotę 

od 9  do 10 rano oraz od 3 do 4 po południu.  

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 

internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 Dzieci, które wykonały zadania z kalendarza 

adwentowego proszone są o przyniesienie lub 

przesłanie prac do wtorku, 5-go stycznia do biura 

parafialnego. Wśród wszystkic prac rozlosujemy 

nagrody 10 stycznia na Mszy Św o godz 1 PM.  

 Od poniedziałku, 4 stycznia msze św. w dni 

powszednie, które były dotychczas o 7 rano, będą 

o 6:45 AM. 

 W przesionku kościoła są do odebrania 

kalendarze parafialne na rok 2021. Kalendarze są 

za darmo. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane 

na miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Słowa PapieSłowa Papieżża  Franciszkaa  Franciszka  

Jezus rodzi się dla każdego z nas           

i mówi nam dziś: „Jesteście cudem”. 

              ~ Pasterka, 24 Grudnia, 2020 r.  

 

W imieniu naszej franciszkańskiej wspólnoty                      

oraz wszystkich pracowników parafii                     

życzymy Wam w Nowym Roku                            

wielu Łask Bożych                                                               

oraz szczególnej opieki Matki Bożej.                                                         

Niech nas Dobry Pan prowadzi                        

przez ten rok, który nam dał w darze. 



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   
20 grudnia, 2020 

Planowany Budżet   $28,000 
 

 Kopertki 

 Niedziela          $            19,173.49  
 Inne          $                   337.00             

            $             19,510.49  

 

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $            10,203.00  

 Inne           $                   395.00 

            $              10,598.00  
  

  Razem                      $               30,108.49  

      Transmisja Mszy Św.                

Na Kanale: St Margaret Mary Media   

Niedziela: 9:00 am w j. angielskim                                             

                                                       Zapisy na Msze Św. 

Adoracja Adoracja   najświetszego najświetszego     

  sakramentusakramentu  

  

Środa:                         9:30 am Środa:                         9:30 am --  8:00 pm8:00 pm  

Poniedziałek:         8:00 pmPoniedziałek:         8:00 pm——9:00 pm9:00 pm  

Pierwszy piątek:  10:30 amPierwszy piątek:  10:30 am——6:00 pm6:00 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, 26-27 

EPIFANIA - Dzień Objawienia Pańskiego 

Modlitwa o błogosławieństwo domu: 

Niech nas błogosławi i strzeże, Wszechmogący i Miłosierny Bóg 
Ojciec, Syn i Duch Święty! 

Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu nieba i ziemi, 
Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, 

zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców 

Niech Twoje Boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, 
Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, 

Niech Duch Święty oświeca nasze myślli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. 

Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, 
niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, 

aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. 

Niech Święte Imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. 

Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa Swoim macierzyńskim płaszczem. 

Święci Archaniołowie niech go strzegą. Święci Apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. 
Święci Ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. 

Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. 
Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą.                                                                                          

Najświętsza Rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. 

Jezu, Maryjo, Święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci Aniołowie Stróżowie 
uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, 
powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji, wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału 

jego mieszkańców. 

Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.        
Amen. 

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 


