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IV Niedziela  zwykła     

 

 

Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. 

Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży                                                                        

         ~Mk 1, 23-25 



Od o. Witolda  
     
 
 
 

  

Poznaj prawdę i zaakceptuj ją 

 

 „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga.” 

Te słowa opętanego człowieka mówią bardzo wiele na 

temat samego Szatana, złego ducha i jego natury.             

Po pierwsze, Szatan jest kimś, kto zna prawdę. To nie jest 

ktoś, kto nie zna Boga, lub nie zna prawdy na temat Boga, 

stworzenia, tego świata i porządku jaki Bóg ustanowił. 

Człowiek jest taką istotą, która tego nie wie dopóki ktoś mu 

tego nie objawi, a i tak ta wiedza nie jest wystarczająca i 

jest tylko cząstkowa. Szatan zna prawdę. To nam pokazuje, 

że poznanie prawdy jest tylko pierwszym krokiem i że nie 

jest nawet wystarczające. Szatan zna prawdę. Zły duch, 

który trzymał na uwięzi ciało tego biednego człowieka z 

Ewangelii potrafił rozpoznać Jezusa kim był, potrafił 

rozpoznać moc Bożą obecną w nim. Zły duch znał prawdę. Pytanie czy potrafił ją zaakceptować. Jest to ważne pytanie 

ponieważ po poznaniu prawdy, następnym krokiem jest jej zaakceptowanie. Szatan nie zaakceptował prawdy o Bogu i 

świecie. Nigdy się nie zgodził na to, że Bóg jest Bogiem, że jest Najwyższy i należy mu się chwała, że w Jego ręku jest 

wszystko i On o wszystkim decyduje. Szatan uznał to za niesprawiedliwe dlatego, że uważał i uważa, że on powinien 

być tym kimś, komu się należy cześć i uwielbienie. Szatan znając prawdę nie uznał i nie zaakceptował jej. Sprzeciwił 

się prawdzie i dlatego Jezus nazwał go „ojcem kłamstwa.” Kłamstwo to nie brak prawdy. Kłamstwo to zaprzeczenie 

prawdy, odrzucenie prawdy, brak jej akceptacji.  

 Dlaczego ta informacja o Szatania i prawdzie jest dla nas ważna? Dlatego, że musimy sobie uświadomić, że 

samo poznanie Bożej nauki, katechizmu, nauki Kościoła i Ewangelii jeszcze nie daje zbawienia. Jak wielu ludzi mówi: 

„O ja byłem kiedyś ministrantem. Znam wiele modlitw. Znam się z wieloma księżmi.” Ci ludzie często to mówią jako 

dowód na to, że są ludźmi religijnymi. Być może znają prawdę, być może nawet w dużej mierze znają nauczanie 

Kościoła. Pytanie jednak brzmi, czy to nauczanie zaakceptowali, przyjęli i dostosowali się to niego. Jak nas uczy Pismo 

Święte, to nie wystarczy. W Liście św. Jakuba czytamy: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i 

złe duchy wierzą i drżą.” To, czego potrzebujemy, aby osiągnąć zbawienie to zaakceptowanie Ewangelii, przyjęcie jej 

jako wyznacznika swojego życia, zastowowanie jej w życiu. 

 Jezus ma moc pokonania złego ducha. „Przyszedłeś nas zgubić” wołał zły przez opętanego. To nie było pytanie. 

On wiedział, że Jezus przyszedł właśnie po to: przynieść wolność człowiekowi a zgubić Złego.  I gdyby nam się, nie daj 

Boże przydażyło coś takiego jak temu biednemu opętanemu z Ewangelii, Jezus ma moc uwolnienia nas z takich 

więzów. Co więcej, Kościół Katolicki ma taką moc w imieniu Jezusa. Jednak zawsze to jest tylko pierwszy krok do 

zbawienia. Uwolnienie od opętania, od złego ducha, od demona daje nam tylko możliwość swobodnego podejmowania 

decyzji. I tego właśnie Jezus od nas oczekuje: że jako wolni od złego, sami zaakceptujemy prawdę, będziemy ją 

naśladować i urzeczywistniać w swoim życiu. To zależy już tylko od nas. Nie wystarczy znać Jezusa. Trzeba, aby On 

stał się częścią naszego życia. 

 

Pokój i Dobro, 

 

O. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

 

Słowa Ewangelii   

wg  Św. Marka 1, 21-28 

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i 

nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich 

bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni 

w Piśmie.  Był właśnie w ich synagodze człowiek 

opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 

«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 

Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty 

Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i 

wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim 

miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A 

wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: 

«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet 

duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I 

wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 

okolicznej krainie galilejskiej. 



    

 Słowa Św. Jana Pawła II   

Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność                                            

   - Encyklika Veritatis          

 . 

 

 

Czytanie z  księgi Powtórzonego 
Słowa                                    18, 15-20                
                                    
Mojżesz tak przemówił do ludu: 
„Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci 
twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. 
Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, 
w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham 
głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego 
wielkiego ognia, abym nie umarł»”. 
I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im 
proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w 
jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co 
rozkażę. 
Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów 
wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego 
zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok 
odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie 
rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, 
taki prorok musi ponieść śmierć”. 
 

 

Czytanie z pierwszego listu świętego 

Pawła  apostoła do  koryntian                                   

           7, 32-35    

Bracia: 

Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. 

Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, 

jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w 

związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak 

by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. 

Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy 

się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem,                 

i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o 

sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. 

Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać 

na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z 

upodobaniem trwali przy Panu. 

  Ogłoszenia  

• W poniedziałek, 1 lutego zapraszamy o                         
7 wieczorem na Mszę św. i nabożeństwo 
Eucharystyczne. 

 
• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. 

Dodatkowa okazja do spowiedzi będzie w piątek 
od 6:30 do 7:30 wieczorem. Msza św. 
pierwszopiątkowa będzie o 7:30 PM. 

 
• W sobotę po wieczornej Mszy św. o 6:30 PM 

zapraszamy na nabożeństwo pierwszej soboty. 
 
• W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

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

• 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   
24  stycznia, 2021 
Budżet   $28,000 

 Kopertki 

 Niedziela          $            16,392.79  
 Inne          $                 1,725.00             

            $             18,117.79   

Give Central Online Giving 

 Niedziela          $               6,193.00  

 Inne           $                    253.00 

            $                 6,446.00  
  

  Razem                      $               24,563.79  

                       (3,436.21) 

      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


                      OFERTA PRACY                                                       

 FACILITY MANAGER NEEDED                                     

St. Margaret Mary is looking for a Facility Manager who will be 

responsible for all aspects of maintenance, general  appearance 

and cleanliness of the parish and school  and  facilities and par-

ish grounds to ensure a clean, sanitary, safe and welcoming 

environment for the Parish.    

 Major Responsibilities/Essential Functions                                    

Supervision of Maintenance Staff and maintenance volunteers  

Ensure Cleanliness/Repairs of Facilities                                           

Supervision/oversight and Projects/hiring of Sub-Contractors Or-

dering of Maintenance Supplies and Parts                                     

Maintenance of secure procedures for accessing all buildings-

Maintenance of all Building Systems and Structures                  

Maintenance of Parish Grounds                                                       

Administration responsibilities    

Skills                                                                                                   

Proven experience as facility manager or relevant position                   

Well-versed in technical operations and facilities management 

best practices                                                                                          

Job Qualifications                                                                                     

Minimum 2-3 years experience in all phases of building and 

ground maintenance                                                                        

Skilled in the use of hand tools and power equipment                            

Skilled in electrical, plumbing, machinery and other mechanical 

equipment repair                                                                                     

Experience in working with vendors/outside contractors                

Familiarity with all aspect of building systems                                     

Experience supervising people or directing workloads                        

Must be able to work independently to accomplish tasks within 

allotted time                                                                                          

Must be responsible in carrying out high quality work                              

Must be able to make minor repairs related to the Parish/School 

facilities                                                                                                    

Basic understanding of HVAC systems, plumbing, and electrical                                                                

For more information                                                              

contact the Finance Office at 847-658-6071 

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 


