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IV Niedziela Zwykła                       

 

 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 

któreście słyszeli».  A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 

pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy 

nie jest to syn Józefa?»  

                                                                 Łk, 4:21-22 



 

       

 

        Spełnione proroctwo 

 

   „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście”. To są właściwie ostatnie słowa Ewangelii z 
ostatniej niedzieli, a zarazem pierwsze z dzisiejszej. Jezus 
czytał proroctwo z Księgi Proroka Izajasza: «Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał 
wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Jezus po 
przeczytaniu tych słów powiedział słuchaczom, że te słowa 
się spełniły. Właściwie, to Jezus powiedział swoim 
słuchaczom dosłownie to: „Dziś się SPEŁNIAJĄ te słowa 
Pisma, w momencie, kiedy je słyszycie”. Czyli Jezus 
oznajmił im, że są świadkami, kiedy proroctwo stawało się 
rzeczywistością przed ich oczami. Był to pewien rodzaj 
hebraizmu, czyli sposobu, w jaki w języku hebrajskim, czy 
aramejskim rzeczywistość była przedstawiana. Bardzo 
trudno to przetłumaczyć na języki nowożytne. W każdym 
razie słuchacze, którzy doskonale władali tym językiem, 
powinni zrozumieć aluzję Jezusa. Otóż Jezus mówił o sobie. 
Jezus im oznajmiał, że proroctwo się spełniało w tym danym 
momencie w Jego osobie – tu i teraz, przed ich oczami, tak 
jak Jezus był przed ich oczami – On był tym spełnieniem 
proroctwa. 

 Reakcje były różne. Najpierw się to wszystkim podobało. To cudownie być świadkiem spełnionego proroctwa: 
chorzy byli uzdrawiani, ślepi odzyskiwali wzrok, łaska Pana była głoszona. Widzieli to. Jezus uzdrawiał i wskrzeszał. 
Jednak kiedy zaczynali rozumieć, że Jezus miał na myśli siebie samego jako ucieleśnienie spełnionego proroctwa – nie 
tylko Jego czyny, ale On sam – zaczynali powątpiewać. Jak to? On ma być tym spełnieniem? On jest tym wszystkim na 
co, jako naród czekali? Zaczynali wątpić. Przecież Go znali, wiedzieli, skąd jest, znali Jego rodzinę. 

 Dlatego Jezus przytoczył im przykłady z przeszłości Izraela, kiedy to Bóg działał w sposób niekoniecznie 
zgodny z oczekiwaniami Narodu Wybranego, kiedy działał przez pogan, tych spoza wybraństwa Izraela. Jezus 
dosłownie mówił im, że jeśli Bóg chce czegoś dokonać, to może to zrobić bez nich i niekoniecznie tak jak im się 
podoba. Te słowa Jezusa potraktowano jako obelgę. Nagle wszyscy zapomnieli o tym, jak Jezusa przed chwilą chwalili, 
i jak im się podobało, co Jezus czynił. Chcieli się Go pozbyć, unieśli się gniewem. 

 Jak bardzo często my sami jesteśmy podobni do tych mieszkańców Nazaretu. Podoba nam się, gdy Bóg działa 
w ramach naszych oczekiwań i schematów. Kiedy jednak wykracza poza nie, kiedy zachowuje się jak Bóg, który 
przecież może robić, co chce, nie jak nasza dobra wróżka, gotowa na każde nasze życzenie, wtedy unosimy się pychą i 
gniewem. 

 Bóg często nie jest taki, jak byśmy chcieli – bo jest po 
prostu Bogiem. To my się musimy do Niego dostosować, nie 
On do nas. Czasami to bywa naszą najważniejszą lekcją w 
życiu. 

 

o. Witold Adamczyk OFMConv.    

  Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                                     4:21-30 

 
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu 
w synagodze: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A 
wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest 
to syn Józefa?» 
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to 
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i 
tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak 
słyszeliśmy, w Kafarnaum». 
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie 
jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, 
mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów 
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy 
lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w 
całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, 
tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu 
trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a 
żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk 
Naaman». 
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 
Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i 
wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane 
było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy 
pośród nich, oddalił się. 



    Czytanie z księgi proroka Jeremiasza                     
                        1:4-5, 17-19            

Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące 
słowo: «Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, 
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla 
narodów ustanowiłem cię.  Ty zaś przepasz biodra, wstań i 
mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem 
nie napełnił lękiem przed nimi.  A oto Ja czynię cię dzisiaj 
twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw 
całej ziemi, przeciw królom judzkim  i ich przywódcom, ich 
kapłanom i ludowi tej ziemi.  Będą walczyć przeciw tobie, ale 
nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – 
by cię ochraniać».  

Czytanie z pierwszego listu św. pawła 
apostola do  koryntian                             

          12:31-13:13 

Bracia: 

Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą.  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a 
miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo 
cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał 
wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak 
wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym 
niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a 
ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi 
nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie 
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest 
bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz 
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się 
skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, 
której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części 
prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie 
to, co jest tylko częściowe.  Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy 
zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś 
będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają 
wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest 
miłość. 

       Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 31 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 
powołaniowe, o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. Okazja 
do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 wieczorem. 
O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 
zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej Mszy 
Św. o 6:30. 

• W przyszłą niedzielę 7 listopada zapraszamy w szczególny 
sposób na Mszę Św. o 1 PM wszystkie dzieci. 

• Z okazji Światowego Dnia Chorych, który będzie 11 
lutego, w naszym kościele w niedzielę 13 lutego o 4:30 
PM będzie Msza św. w intencji wszystkich chorych, ich 
rodzin i tych, którzy się chorymi opiekują, za wszystkich 
pracowników służby zdrowia oraz służby mundurowe. Z tej 
okazji można przynieść do biura specjalne intencje 
chorych, które anonimowo będą włączone do modlitwy w 
tej Mszy św. Ze względu na środki bezpieczeństwa w 
pandemii, nie będziemy udzielać indywidualnie 
sakramentu namaszczenia chorych.  

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na luty                                            

Intencja:                                                               
Za Zakonnice i inne kobiety 
konsekrowane  

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet 
konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby 
nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych 
czasów.  

  Słowa Św. Jana Pawła II        

Przybywając do Groty Massabielskiej, pierwsze słowa 
pozdrowienia pragnę skierować do chorych, którzy licznie 

przybywają do tego sanktuarium, do tych, którzy im 
towarzyszą, do tych, którzy opiekują się nimi, i do ich 

rodzin. 
Jestem z Wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym do Najświętszej 
Dziewicy; podzielam Wasze modlitwy i Wasze nadzieje; dzielę z Wami 

czas życia naznaczony cierpieniem fizycznym, ale z tego powodu nie 
mniej owocny w przedziwnych planach Bożych. Wraz z Wami modlę 

się za tych, którzy zawierzyli się naszej modlitwie. 
W mojej posłudze apostolskiej zawsze pokładałem ufność w ofierze, 

modlitwie i poświęceniu tych, którzy cierpią. Proszę, byście przyłączyli 
się do mnie 

w czasie tej pielgrzymki, by zanieść Bogu za wstawiennictwem Maryi 
Panny wszystkie intencje Kościoła i świata. 

Drodzy chorzy bracia i siostry, chciałbym móc objąć Was serdecznie, 
każdego oddzielnie, i powiedzieć, jak bardzo jesteście mi bliscy i że 

solidaryzuję się Wami. Czynię to w duchu, zawierzając Was 
macierzyńskiej miłości Matki Pana i prosząc Ją, by wyjednała dla Was u 

swego Syna Jezusa błogosławieństwa i pocieszenie.                               
                                                                          Lourdes, 14 sierpnia 2004r. 

Modlitwa za chorych i cierpiących 

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność 
czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie 
marnowali cierpienia, lecz umieli je 
wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę 
Chrystusa. Daj, Ojcze najlepszy, wszystkim 
cierpiącym łaskę dobrego, owocnego 
przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, 

pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę. 
Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i 
buduj swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom 
chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, 
aby byli pożyteczni dla bliźnich i Kościoła. Niech Duch Święty 
prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen. 



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  22/23  stycznia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $               11,869.73   

 Donacje  $                    287.00                                                            

                                 $                12,156.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $            5,730.00                                     

 Donacje $                     255.00                                                      

   $                 5,985.00     

 Razem                  $                18,141.73                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:   (8,858.27 )   

Służba Eucharystyczna 5/6 lutego, 2022 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Tadeusz Młynek 

Iwona Szyda 

Maria Niwelt 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda 

Krystyna Waz 

Jerzy Waz 

Gosia Czubat 

 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Marcin Wojtulewicz 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Jakub Rutkowski 

 

Dzisiejsze drugie czytanie wzywa nas do miłości. Uczestniczymy w 
miłości Boga poprzez udział w szpitalnictwie, modlitwie, formacji i służbie 
Kościoła. Stanowią one cztery filary Stewardship, które opisaliśmy w ciągu 
ostatnich kilku tygodni. Aby zrównoważyć naszą wiarę na żywo, 
zachęcamy nas do udziału w posługach w każdym z czterech filarów 
szafarstwa. Jeśli już uczestniczymy w wielu projektach służby, to może 

powinniśmy wyjść z naszych stref komfortu i uczestniczyć w posłudze formacyjnej.  

Więcej informacji można uzyskać u Romana Budek,  Tel: 847-802-8335 
lub RomanB60156@yahoo.com  

Pragniemy podziękować Pani Małgorzacie Przybyłko             
za 6 lat pracy na stanowisku księgowej w naszej parafii. 
Pani Małgosia odchodzi szukając możliwości rozwoju 
swojej kariery. Dziękujemy za jej profesjonalizm na tym 
odpowiedzialnym stanowisku  oraz za jej oddanie naszej 
parafii.   

Tym samym 
życzymy  pani Małgosi wielu Łask 
Bożych oraz wszelkiej pomyślności  
w życiu osobistym i zawodowym.  

Business Manager poszukiwany                                             

Parafia Św. Małgorzaty Marii poszukuje pracownika                     
na pozycję Business Manager (praca niepełnym    
wymiarze godzin - 25 godzin tygodniowo). 
Doświadczenie w księgowości, rachunkowości wymagane.                                                                            
Po więcej informacji prosimy kontaktowaś się                             
z o. Witoldem.                                                                   

Email: frwitold@saintmargaretmary.org  Tel: 847-658-7625 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:RomanB60156@yahoo.com


“Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (Łk 6:36) 
Z okazji 30-tego Światowego Dnia Chorych 

Parafia Św. Małgorzaty Marii zaprasza  

w niedzielę, 13 lutego, 2022 r. o godz 4:30 pm 

na Mszę Św. oraz specjalne błogosławieństwo dla wszystkich chorych, ich rodzin i opiekunów, 
wszystkich pracowników służby zdrowia, ratowników i wszystkich, którzy wspierają te osoby. 

Zapraszamy również wszystkich do składania specjalnych intencji, które zostaną uwzględnione 
anonimowo w naszych modlitwach.                                                              

(z powodu pandemii w tym roku nie będzie indywiduanlego namaszczenia chorych)  

 

Specjalne intencje można wysyłać na poniższe adresy:  

Email:         aniaprzybylski@saintmargaretmary.org                                                             
Pocztą:       St. Margaret Mary Church, 111 S. Hubbard St., Algonquin, IL 60102                       
Osobiście:  w biurze parafialnym 

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt 847-658-7625. 





8304 Pingree Rd. Lake In The Hills, IL 60156 




