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Uroczystość wszystkich świętychUroczystość wszystkich świętych  

„Cieszcie się i radujcie,  

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ~Mt 5:12 

 



Od AdministratoraOd Administratora   
                               
              
 

   
Wszyscy Święci 
  
 Dziś jest dzień kiedy powinniśmy 
przeżywać radość i dziękować Bogu. Jest to 
uroczystość Wszystkich Świętych. Cieszymy się, 
że tak wielu z naszych braci i sióstr w wierze jest 
obywatelami nieba i żyją w wiecznej szczęśliwości 
razem z naszym Panem. Cieszymy się, ponieważ 
to oznacza, że przyrzeczenie dane nam przez 
Jezusa spełnia się w życiu tak wielu chrześcijan. 
Obietnica, która mówi, że możemy żyć wiecznie 
jeśli tylko wierzymy Jezusowi. Co więcej, ta 
obietnica Jezusa się spełnia codziennie ponieważ 
Boże Królestwo, niebo, codziennie się zapełnia. 
Wierzę, że codziennie wielu z naszych braci            
i sióstr w Chrystusie osiąga zbawienie w niebie. 
  
  Oto powód dla którego się cieszymy                     
i jesteśmy wdzięczni naszemu Panu i Bogu. 
Dziękujemy nie tylko za tych wszystkich 
kanonizowanych i beatyfikowanych, których Kościół 
Święty ogłosił świętymi i błogosławionymi. 
Dziękujemy także za tych wszystkich, których 
znaliśmy, spotkaliśmy, i o których wierzymy, że 
są w niebie. Nasze babcie, dziadkowie, rodzice, 
przyjaciele, może kapłani, których znaliśmy.     
Nie są ogłoszeni świętymi, ich obrazów nie ma w kościołach. Nie czcimy ich relikwi. Nie mają 
żadnego liturgicznego święta ani wspomnienia, ale my wiemy, że osiągnęli tę wyśnioną bliskość z 
Bogiem; są tam. Co więcej, jest to inspiracją dla nas ponieważ znaliśmy ich, znamy historie ich życia, 
spotkaliśmy ich, a więc wiemy, że świętość jest dla ludzi. To znaczy, że świętość jest także dla nas, że 
także my możemy tam być. Świętość może być, jest i powinna być naturalną konsekwencją narodzin 
każdego z nas. 
  
 W drugim czytaniu dzisiaj, święty Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.” Otóż to! Jesteśmy dziećmi Boga. 
Wszystkie dzieci mają zawsze dostęp do domu swoich rodziców, jest to także ich dom. A więc i my, 
jeśli tylko chcemy, mamy dostęp do domu naszego Ojca, naszego Pana, do nieba. Św. Jan napisał 
także, że będzie ujawnione jacy mamy być, że „będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, 
jaki jest.” Znaczy to, że będziemy mieli dostęp nie tylko do domu Boga, czyli do nieba, ale także do 
samego Boga. Będzie to możliwe, ponieważ osiągniemy pełnię człowieczeństwa, czyli będziemy tacy 
jakimi nas Bóg stworzył, jacy powinniśmy być. Boży obraz w nas będzie widoczny dla każdego,         
ale zwłaszcza dla  nas samych. Zobaczymy kim naprawdę jesteśmy, zobaczymy to piękno i będziemy 
się z tego cieszyć. Dzisiejsza uroczystość jest więc niesasamowitym przypomnieniem dla nas o tym, 
co było nam obiecane i co nas czeka. 
 
 
Pokój i Dobro, 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 
  

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  5, 1wg Św. Mateusza  5, 1——1212  

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, 
przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy 
otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą 
pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność 
posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i 
prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko 
złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”. 

 

  



        

Słowa                             Słowa                             
Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II     

"Dzisiaj potrzeba światu i Polsce 

ludzi mocnych sercem, którzy w 

pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą,   

i błogosławieństwem ziemię zdobywają".          

Czytanie z Księgi Apokalipsy                                 Czytanie z Księgi Apokalipsy                                 

św. jana apotoła 7:2św. jana apotoła 7:2--4, 94, 9--1414  

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu 
słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on 
donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc 
wyrządzić szkodę ziemi i morzu: "Nie wyrządzajcie 
szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy 
na czołach sługi Boga naszego". I usłyszałem liczbę 
opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące 
opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. 
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł 
policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów            
i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem 
donośnym tak wołają: "Zbawienie Bogu naszemu, 
Zasiadającemu na tronie, i Barankowi". A wszyscy 
aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga 
Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon 
oddali Bogu, mówiąc: "Amen. Błogosławieństwo                    
i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc,              
i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!" A jeden 
ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: "Ci 
przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?"              
I powiedziałem do niego: "Panie, ty wiesz". I rzekł do 
mnie: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku,              
i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka".   

Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła 
3:13:1--33  

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi 
jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 
Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy 
się to objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 
takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty.   

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 2 listopada nie będzie polskiej mszy św. 

wieczornej. W tym czasie odbędzie się msza św. w języku 

angielskich za zmarłych naszych parafian,  którzy odeszli w 

przeciągu ostatniego roku. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze święte 

weekendowe przez link podany na stronie internetowej 

parafii albo dzwoniąc do biura. 

 W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za zmarłych 

podczas nabożeństw wypominkowych, które będą zawsze 

w poniedziałki podczas mszy św. o 7 PM. Pierwsza taka 

msza św. będzie w poniedziałek 9 listopada. Karteczki z 

imionami zmarłych wraz z ofiarą jeszcze ciągle możecie 

wrzucać do skrzynki oznaczej napisem WYPOMINKI w 

przedsionku kościoła. 

 W tym tygodniu jest pierwszy piątek miesiąca. Msza św. w 

języku polskim w ten dzień o 7:30 PM. Okazja do 

spowiedzi będzie od 6:30 do 7:30 PM w kancelarii 

parafialnej i w kościele a także w normalnych godzinach 

we wtorek oraz w sobotę. 

 W sobotę 7 listopada zapraszamy po mszy św. wieczornej 

na nabożeństwo pierwszej soboty. 

 Pierwsze spotkanie dla Ministrantów będzie w niedzielę, 8 

listopada po Mszy Św. o godz 1pm w kościele. Zapraszamy 

chętnych uczniów klas 4 i starszych do tej służby. 

 Grupa Męskiego Różańca – Rycerze Maryi, zaprasza 

wszystkich do włączenia się do wspólnej modlitwy wraz z 

wiernymi w naszej Ojczyźnie, tzw. „Różaniec do granic 

nieba”. Jest to modlitwa różańca przez osiem dni kolejno. 

Dziś jest pierwszy dzień a w przyszłą niedzielę będzie 

dzień ostatni. Tych, którzy się chcą przyłączyć zachęcamy 

do modlitwy w niedziele prywatnie różańca świętego, 

natomiast od poniedziałku do piątku, grupa Rycerzy Maryi 

będzie się modlić o godz. 6:30 PM: w poniedziałek i środę 

przed kapliczką Matki Bożej a w resztę dni w kościele. W 

sobotę ta modlitwa odbędzie się w ramach nabożeństwa 

pierwszej soboty. 

  Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencjea Papieska              Intencjea Papieska              
na listopadna listopad                                                                                           

Intencja powszechna                                    Intencja powszechna                                    

Szuczna inteligencjaSzuczna inteligencja                                                                                                             

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz 

sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie 

ludzkiego istnienia.  

Adoracja Adoracja 

najświetszego najświetszego 

sakramentusakramentu  

  

Środa: 9:30 am Środa: 9:30 am --  8:00 pm 8:00 pm 
Poniedziełek: 8:00 amPoniedziełek: 8:00 am——

9:00 pm Pierwszy piątek:                               9:00 pm Pierwszy piątek:                               
10:30 am10:30 am——6:00 pm6:00 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 - 3:00 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   

 25 października, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $ 8,634.00  
 Inne                 $610.00  

                $ 9,244.00  
 

Give Central Online Giving 

 Niedziela  $ 6,805.00  

 Inne                    $   0.00 

                $ 6,805.00  
  

  Razem                     $  16,049.00  

      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. 

Jeśli chcesz spotkać się z rówieśnikami,                                   
Jesli chcesz porozmawiać na wspólne tematy,                                        

Jeśli szukasz odpowiedzi na wiele pytań ... 
 Zapraszamy ucziów klas 6, 7, 8 oraz licealnych                                       

na spotkanie grupy młodzieżowej!  
 
 

Sobota, 20 listopada 
 godz 4 pm w budynku starej szkoły.  

 
 

Kontakt: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone


Wybory parlamentarne wyznaczone na 3 listopada dają 
wyborcom możliwość wyrażenia opinii na temat 
reprezentacji w federalnych, stanowych i lokalnych 
urzędach wyborczych. Mieszkańcy Illinois rozważą 
również zmianę konstytucji stanu, która zmieni podatek 
dochodowy ze stawki ryczałtowej na stopniowaną. 
Więcej informacji na temat głosowania  można znaleźć 
na stronie internetowej: 

 Illinois State Board of Elections 

Biskupi stanu Illinois oferują wskazówki dotyczące 

głosowania w latach wyborów prezydenckich i 

zatwierdzili następujące punkty do refleksji, które 

katolicy powinni rozważyć przed oddaniem 

głosu. Pobierz poradnik w j. polskim:  

https://www.ilcatholic.org/wp-content/uploads/

POLISH_Election2020GuidanceFINAL.pdf  

https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-

development/forming-consciences-faithful-citizenship   

 

Zapoznaj sie z wkładką w j. polskim w biuletynie 

 WYBORY 2020 

  Zanim oddasz głos,   

zapytaj swego sumienia  

  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  facili-

ties and parish 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       

Ordering 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                                                                                         

Excellent verbal and written communication skills                                      

Excellent organizational and leadership skills                                       

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 

https://www.elections.il.gov/
https://www.elections.il.gov/
https://www.ilcatholic.org/wp-content/uploads/POLISH_Election2020GuidanceFINAL.pdf
https://www.ilcatholic.org/wp-content/uploads/POLISH_Election2020GuidanceFINAL.pdf
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship

