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Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         
Niebo i ziemia przeminą,                             

ale słowa moje nie przeminą. 

                                               Mk, 13:31  



 

      „O jedno tylko proszę, 

abyś wszędzie, gdzie będziesz,                         

pamiętał o mnie przy ołtarzu Pańskim”.  
(Św. Monika do syna Św. Augustyna)  

 

 W listopadzie w modlitwach, jakie 

odprawiamy, w szczególny sposób pamiętamy o tych, którzy 

odeszli na wieczny spoczynek. Modląc się za innych, bardzo często 

kierujemy się intencją, by im pomóc. W jaki sposób możemy 

pomóc tym, którzy już odeszli? Czy możemy im pomóc w 

jakikolwiek sposób? Najbardziej pomagamy duszom, kiedy sami 

zbliżamy się do Boga. Chodzi o duchowy dar. Modlitwa, post, 

umartwienia, jałmużna, odpusty – takie formy poleca nam Kościół 

katolicki.  

 

Różaniec, Msze gregoriańskie, wypominki... – Jeżeli zmarły miał 
pragnienie pochówku katolickiego, to nie wyobrażamy sobie, żeby 
odbył się on poza Mszą świętą. Eucharystia jest sprawowana w 
dniu pogrzebu, czyli najczęściej trzeciego dnia po śmierci. Później 
zależy to już od dobrej woli członków rodziny, znajomych i 
wszystkich tych, którzy w jakiś sposób dowiadują się o śmierci. 
Często zdarza się, że wiele osób zamawia kolejne Msze św. za tego zmarłego – od rodziny, od sąsiadów, od przyjaciół. Często też 
członkowie rodziny starają się, by w najbliższym czasie od pogrzebu zamówić Msze św. gregoriańskie w intencji zmarłego.  
  
Czym są Msze św. gregoriańskie? – Msze św. gregoriańskie to 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, bez przerwy, 
ofiarowanych za jedną osobę zmarłą. Jest to zwyczaj oparty jedynie na przekonaniu wiernych o skuteczności tej modlitwy. 
Zapoczątkowany został przez papieża Grzegorza Wielkiego, żyjącego w VI w., który polecił w taki sposób modlić się za zmarłego 
zakonnika. Według tradycji, trzydziestego dnia zakonnik miał się objawić we śnie przełożonemu klasztoru, dziękując za pomoc.  
 
W praktyce pobożnościowej przyjęło się również dawać na Wypominki – Wypominki wiążą się nie tylko z odczytywaniem 
imion i nazwisk zmarłych. W tej modlitwie wymieniane są konkretne osoby, które kochaliśmy, z którymi dzieliliśmy swoje życie.  
One potrzebują nadal naszej miłości, bo ich życie toczy się nadal – w Bogu wszyscy żyją. Przywołujemy więc pamięć o nich z 
imienia i nazwiska w czasie wspólnotowego nabożeństwa na wzór modlitwy za zmarłych z Modlitwy Eucharystycznej. Modlimy się 
we wspólnocie parafialnej, uświadamiając sobie, że zmarli wciąż do niej należą.  
 
Jak uzyskać odpust za zmarłych? – Żeby otworzyć się na łaskę odpustu, trzeba się trochę wysilić duchowo. Nie wystarczy 
wypełnienie zewnętrznych czynności. Ta łaska również nie działa automatycznie. W życiu duchowym nic tak nie działa. Nie 
wystarczy pójść na cmentarz od 1 do 8 listopada i odmówić tam modlitwę za zmarłych. By uzyskać odpust zupełny, trzeba przyjąć 
Komunię św., być w stanie łaski uświęcającej i pomodlić się w intencjach, w których modli się papież. Nie można też być w sercu 
przywiązanym do żadnego grzechu.  
 
I na koniec: ofiarowanie umartwień, cierpień – Święci, w tym św. Faustyna, czy św. o. Pio, mówili, że to bardzo skuteczna forma 
pomocy. Co więcej, to również pomaga nam. Pamięć o intencjach dodaje nam sił w sytuacjach trudnych. Jeśli muszę wykonać 
ciężką pracę, która mnie czasem przerasta, jeśli muszę przełamać lęk, by wypełnić swój obowiązek, jeśli przychodzi cierpienie 
fizyczne – gdy ofiaruję to wszystko w intencji dusz czyśćcowych – to jest mi łatwiej. Tak czy siak, cierpię, trudzę się, ale wiem, że 
mogę dzięki temu kogoś przybliżyć do nieba. Wtedy to moje cierpienie nabiera sensu.  
 
Pamiętajmy, że pomagając zmarłym, zyskujemy też ich wstawiennictwo. To działa w obie strony. Na tym, m.in. polega 
tajemnica obcowania świętych. Gdy zmarli w czyśćcu widzą naszą troskę o nich, niemożliwe, by nie odpowiedzieli modlitwą 
za nas. Te dusze dzięki naszemu wsparciu coraz bardziej stają się podobne do Boga, a Bóg obdarowuje. One więc coraz 
bardziej się za nas modlą.  
 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.  
 
 
Pokój i Dobro, 
 
O. Daniel Zdebik, OFMCov 

 

Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA                           
            13:24-32  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i 

księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z 

nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. 

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w 

obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On 

aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech 

stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 

jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, 

poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te 

wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, 
aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub 
godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec». 



    Czytanie z księgi proroka daniela                    

                              12:1-3 

W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest 

opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres 

ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do 

chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi 

zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. 

Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do 

wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy 
nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na 
zawsze. 

 

Czytanie z listu do hebrajczyków      
        10:11-14, 18 

Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do 
wykonywania swej służby i wiele razy składa te same 
ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 
Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za 
grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, «aż 
nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego 
stopy». Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, 
którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam 
już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 15 listopada zapraszamy na Mszę 

Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo wypominkowe. 

Karteczki z imionami zmarłych wraz z ofiarą jeszcze 

ciągle możecie wrzucać do skrzynki 

oznaczonej napisem WYPOMINKI w przedsionku 

kościoła. Nabożeństwa wypominkowe odbywają się 

co poniedziałek do końca listopada. 

• Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w 

przygotowanie Festiwalu Zup, zarówno za naszej 

Polskiej Wspólnoty, jak i wszystkich innych, którzy 

przygotowali zupy i poświęcili swój czas. 

Dziękujemy tym wszystkim także, którzy przyszli i 

wsparli akcję. 

• 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. W tę środę od 7 do 8 wieczorem, w ramach 

adoracji będzie, specjalne nabożeństwo za 

wstawiennictwem św. Józefa za rodziny. 

• W sobotę, 20 listopada Grupa Młodzieżowa Jana 

Pawła II zaprasza rówieśników, uczniów klas 7, 8 i 

licealnych na projekcję filmu: God’s Not Dead – 

część 4 – We The People. Spotkanie będzie o godz. 4 

po południu w sali nr 3 w budynku starej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy.  

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           

na listopad                                              

Intencja powszechna:                                             
Osoby cierpiące na depresję  

Módlmy się, aby osoby cierpiące na 
depresję albo burnout znajdowały u 
wszystkich wsparcie i światło, otwierające 
na życie.  

        Słowa Św. Jana Pawła II   

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w 
życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, 
czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku 
Chrystusowi, który was miłuje, który jest 

wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą 
trudność.           

           Łowicz, czerwiec 14, 1999 r. 



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 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

 

Kwota do uzbierania    $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   95,974   84% 

Kwota zebrana            $   80,110   70%  

Brakująca kwota         $    34,434   30% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA 6-7 listopada, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $            19,933.00   

 Donacje  $               1,087.00                                                            

   $            21,020.00                       
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $ 5,390.00             

 Donacje $                 280.00                                                      

   $                5,670.00    

Razem  $            26,690.00                                   

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (310.00)  

Służba Eucharystyczna  20-21 listopada, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Iwona Szyda 

Agnieszka Kuklik 

Tadeusz Młynek 

Tadeusz  Leszewicz 

Tadeusz Młynek 

Iwona Szyda 

Gosia Czubat 

Krystyna Skoczylas 

Marcin Wojtulewicz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Maya Kostrzewa 

Patryk Kostrzewa 

Jakub Rutkowski 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Lekko używane rzeczy można 

oddać na donacje i odliczyć od 

podatku.                          

Możesz zakupić rzeczy i 

wesprzeć potrzebujących                                                   

- St. Vincent De Paul. Sociaty 

Wtorek i środa: 10am to 3pm 

Piątek: 10am to 12:30pm  

  Po więcej informacji  zadzwoń                

  847-458-8958  








