
Zakon Ojców  Franciszkanów Konwentualnych 
P

ar
af

ia
  Ś

w
.  

M
ał

go
rz

at
y 

 M
ar

ii
 

0 6 / 1 3 / 2 0 2 1  

11
1 

S
. H

u
b

b
ar

d
 S

t.
  A

lg
o

n
q

u
in

,  
lL

 6
01

02
 

 11 Niedziela Zwykła           

 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w 

jakiej przypowieści je przedstawimy?  Jest ono jak ziarnko 

gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze 
wszystkich nasion na ziemi.                              

Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się 
w jego cieniu»   

                Mk, 4, 30-32 



Od o. Witolda  
 

   
     

Każdego roku 13 czerwca przypada wspomnieni  

Świętego Antoniego z Padwy – jednego z najbardziej 

znanych franciszkańskich świętych.  

 

Spróbujmy przybliżyć sobie osobę św. Antoniego. Dzielę się z Wami 

dzisiejszym rozważaniem jeszcze z jednego powodu – święty Antoni jest 

mi bliski nie tylko z faktu, że był franciszkaninem, ale także przez to, że 

jest patronem mojej rodzinnej parafii, w której przyjąłem większość 

sakramentów i w której wzrastałem.  

 

Święty Antoni urodził się w Lizbonie w Portugalii 1195 r. Na chrzcie 

otrzymał imię Fernando. W tym mieście uczęszczał do szkoły katedralnej 

i zapewne około 15 roku życia wstąpił do klasztoru kanoników 

regularnych św. Augustyna. Po dwu latach przeniósł się do klasztoru 

Santa Cruz w Coimbrze i tam zdobył solidne wykształcenie, szczególnie 

poznając Pismo Święte i naukę Ojców Kościoła. W roku 1219 został 

wyświęcony na kapłana, a w rok później przeżył bardzo uroczystość 

przewiezienia do Coimbry relikwii pięciu męczenników franciszkańskich, 

którzy ponieśli śmierć męczeńską w Maroku. Św. Antoni, poznawszy 

duchowość św. Franciszka z Asyżu, za wiedzą swoich przełożonych, 

przeniósł się do franciszkanów, przyjmując ich habit i zmieniając swoje chrzestne imię na Antoni. Pragnął pójść w ślady męczenników i dlatego 

udał się z posługą misyjną do Maroka, jednakże tam ciężko zachorował i musiał wracać do kraju. Statek miotany burzą morską zawinął na Sycylię, 

św. Antoni zaś pojechał stamtąd na kapitułę generalną zakonu do Asyżu w 1221 r., gdzie spotkał się ze św. Franciszkiem. Wkrótce św. Antoni dał 

się poznać jako wybitny kaznodzieja, więc ustanowiono go głównym kaznodzieją zakonu i wysłano na głoszenie Słowa Bożego i zwalczanie 

błędnowierców. Św. Antoni przemierzał wsie i miasta, nawołując do pokuty i poprawy życia. Głosił on Słowo Boże w północnych Włoszech, po 

czym udał się do południowej Francji, znów pracował jako kaznodzieja w Italii. Sława kaznodziejska św. Antoniego dotarła do Rzymu. Papież 

Grzegorz IX poprosił św. Antoniego w 1228 r., aby wobec niego wygłosił kazanie i także głosił słowo Boże dla pielgrzymów licznie 

przybywających do Rzymu. Święty w dalszym ciągu pracował głównie jako kaznodzieja, ale też dał się poznać jako profesor teologii, którą 

wykładał swoim braciom zakonnym. Rok 1230 był czasem intensywnej pracy kaznodziejskiej. Wtedy to św. Antoni przybył do Padwy i 

największą popularność kaznodziejska osiągnął w Wielkim Poście 1231 r. Wokół Antoniego gromadziły się tysiące wiernych, których on 

doprowadzał do poprawy życia. Wyczerpany nadmierną pracą kaznodziejską Antoni zmarł 13 VI 1231 r. w opinii świętości w klasztorze klarysek 

w Arcella k. Padwy. Miał najkrótszy w historii proces kanonizacyjny. Już 352 dni po śmierci papież Grzegorz IX ogłosił go świętym. Było to 30 

maja 1232 r. Zdecydowały o tym liczne łaski, których wierni dostąpili przy grobie Antoniego. 16 stycznia 1946 r. przyznano mu tytuł doktora 

Kościoła. Uczynił to papież Pius XII.  

 

Tradycja przekazuje, że św. Antoni, niezwykle czuły na potrzeby ludzi, jednego dnia przekazał biednym cały chleb znajdujący się w klasztorze. 

Oskarżony o kradzież kazał braciom udać się do spiżarni. Gdy to zrobili, okazało się, że kosze na pieczywo są pełne chleba. Z tym faktem 

związana jest praktyka, którą do dziś praktykuje się we franciszkańskich wspólnotach rozsianych po całym świece, a polega on na rozdawaniu 

wiernym „chleba świętego Antoniego”. Chleb ten zaniesiony do domu ma stanowić gwarancję, że domownikom, polecającym się opiece św. 

Antoniego nigdy nie braknie powszedniego chleba.  

 

Módlmy się za przyczyną św. Antoniego byśmy zawsze czuli głód chleba, najpierw tego, który daje sam Bóg – Eucharystii, a także chleba 

powszedniego, który daje nam siły do wypełniania codziennych obowiązków.  

 

Święty Antoni, nasz orędowniku u Boga, prosimy cię pokornie, abyś wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. 

Ty pomagasz tym, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Przyjmij nasze ufne prośby                         

i wspomagaj nas w troskach i kłopotach. 

Twoi czciciele znają skuteczne wstawiennictwo Świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, 

ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym                        

i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali 

nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. 

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia 

ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo 

potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu 

Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy 

odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

 

Pokój i Dobro, 

 

O. Daniel Zdebik 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA        

              4, 26-30    
Jezus mówił do tłumów: 

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie 

wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 

nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z 

siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem 

pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza 

sierp, bo pora już na żniwo». 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w 

jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko 

gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze 

wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się 

większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że 

ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli 

ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. 
Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. 

   Od o. Daniela 



    Czytanie z księgi proroka ezahiela    
                                            17, 22-24 

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego 

cedru i zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę                  

i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki  

i wyda owoc, i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko 

ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate 

zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem Pan, który 
poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który 
sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu 

suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». 

Czytanie z drugiego listu św. pawła ap. 
Do koryntian                 5, 6-10 

Bracia: 

Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez 

wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – 

uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez 

własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego i osiągnął 

wieczne odkupienie. 

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi 

skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile 

bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu 

samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z 

martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 

I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, 
poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego 
przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili 
spełnienia obietnicy. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 14 czerwca zapraszamy na wieczorną 
Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo czerwcowe. 

• Przypominamy, że w czasie wakacyjnym, czyli do 
weekendu po Labor Day, nie ma niedzielnej mszy św. o 
4:30 po południu. 

• Zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości 
adoracji w naszym kościele. Adoracja jest co środę             
i trwa od porannej  mszy św. o 8:30 do godziny 8 
wieczorem. Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do 
modlitwy.  

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

Intencja Papieża Franciszka 

na czerwiec                                                    

Intencja ewangelizacyjna:                                                   

Piękno małżeństwa  

 

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do 

małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby 

wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.                                 

  Słowa Św. Jana Pawła II   

Drogie dzieci tworzycie łańcuch solidarności łączący 
pięć kontynentów i stwarzacie — również 
najuboższym — możliwość „dawania”, a 
najbogatszym „otrzymywania” — poprzez dawanie. 



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             6:45 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 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu  

 Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                      
Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

Diocesan Appeal 2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania $ 114,544  
 
Zobowiązania $   72,568 

Kwota zebrana $   50,848 

Brakująca kwota $   663,696 

 Ogłoszenie o pracę!!!  

Nasza parafia św. Małgorzaty Marii poszukuje osób na pól etatu 
do sprzątania szkoły, kościoła oraz budynku starej szkoły                                                       

a także do koszenia trawników i odśnieżania śniegu.                                                                          
Po więcej informacji prosimy dzwonić do Greg Freund pod numer 

telefonu 847-658-7625 ext.116.   

  KOLEKTA TYGODNIOWA   5-6 czerca, 2021                                                                                           

Tygodniowy budżet  $28,000   

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $               13,960.45 

 Donacje  $        237.00                                                            

   $                14,197.45                     
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $     5,285.00             

 Donacje $         105.00                                                      
   $                  5,390.00  

 Razem  $                19,587.45  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Procesja Bożego Ciała  -  6 czerwca, 2021 

Dziękujemy wszystkim za pomoc, organizację                   

oraz udział w procesji.  








