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Uroczystość Chrystusa Króla                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         
 



 

   
    Drodzy Przyjaciele! 
 
  Na Placu Świętego Piotra w   
Rzymie, stoi starożytny egipski 
obelisk - pojedyńczy blok z marmuru, 

prawie 31 metrów wysokości, w kształcie pomnika 
Waszyngtona i waży 330 ton. 
Obelisk został wzniesiony około roku 1850 p.n.e. jako 
pomnik faraona Egiptu. 
W czasach Chrystusa, po podbiciu Egiptu przez 
Rzymian, rzymski cezarz Kaligula przeniósł obelisk do 
Rzymu, jako znak wyższości Rzymu nad Egiptem. 
Wieki później, gdy barbarzyńcy najechali Rzym                     
i miasto zniszczono do reszty, obelisk runął. Bluszcz 
wyrósł wokół niego, a ziemia do połowy pochłonęła go 
w pobliżu starej Bazyliki Świętego Piotra. 
Po nawróceniu barbarzyńców przez Kościół, kiedy 
nowa kultura chrześcijańska wzrastała i rozkwitała,  
Bazylika Świętego Piotra została odbudowana i rozbudowana, Papież Sykstus V nakazał umieścić obeliska w 
centrum placu Świętego Piotra, gdzie stoi do dziś. 
 
Nie jest on już przypomnieniem zagłady imperiów Egipskiego i Rzymskiego ani wyczynów barbarzyńców. 
Teraz jest on w służbie Królestwa Jezusa Chrystusa. 
Teraz wieńczy go krzyż z brązu, a wewnątrz tego brązowego krzyża jest umieszczony mały fragment 
prawdziwego krzyża, na którym Chrystus został ukrzyżowany – Jego tron. 
Na nasadzie obelisku została wyrzeźbiona dedykacja, aby przypomnieć nam, że ten tron jest inny, inny niż 
tron Faraona czy tron Cezara.  
 
Część dedykacji skierowana na zewnątrz, na resztę świata, brzmi: [Ecce crux domini, partes fugite adversae, 
vincit leo de Tribu judae] Oto krzyż Pana, niech jego wrogowie uciekają, lew plemienia Judy zwyciężył! 
Część napisu z widokiem na bazylikę brzmi: [Christus vincit! Christus regnat!] Chrystus Król zwyciężył 
prawdziwie, a Jego królestwo będzie trwać na wieki! 
 
Jezus został Królem poprzez miłość, która zaprowadziła Go aż na krzyż, aby nas zbawić. Każdy, kto chce być 
częścią Jezusowego królestwa jest przez Niego wezwany do miłości Boga i bliźniego. Do miłości niełatwej, 
która kosztuje ofiary i wyrzekanie się siebie samego, czasami nawet prowadzi do ofiary z życia. Św. pamięci 
Marianna Popiełuszko,  matka Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę w czasie komunizmu 
była prostą kobietą o głębokiej wierze w Boga. Jej syn Ksiądz Jerzy oddał życie za Chrystusa. Czas, w którym 
musiała zmierzyć się z rzeczywistością jego okrutnej i męczeńskiej śmierci nie był dla niej łatwy. Ale już 
wtedy od samego początku przebaczyła oprawcom i wszystko oddała do Bożych rąk. Królestwo Chrystusa 
zwyciężyło w jej sercu.  
 
Niech więc również i w naszych sercach będzie więcej miłości 
i ufności w Boga. Kto wytrwa do końca będzie zbawiony. 
Boża miłość i prawda zawsze zwyciężają. 
Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus władcą nam.  
 
 
O. Piotr Sarnicki, OFMConv 
 
Gwardian Klasztoru 

Od o. Piotra  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. JANA                               
            18:33b-38  

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem 
żydowskim?» 
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy 
też inni powiedzieli ci o Mnie?» 
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i 
arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» 
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z 
tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego 
świata, słudzy moi biliby się, abym nie został 
wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 
stąd». 
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś 
królem?» 
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu». 
 



    Czytanie z księgi proroka daniela                    

                           7:13-14 

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba 
przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do 

Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono 
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 

wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym 
panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie 
zagładzie.  

Czytanie z księgi apokalipsy św. Jana 
Apostoła                        1:5-8 

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród 
umarłych i Władcą królów ziemi. 
Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od 
naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla 
Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! 
Amen. 
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, 
którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia 
ziemi. Tak: Amen. 
Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i 
Który przychodzi, Wszechmogący. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 22 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. 

• W tym tygodniu będziemy obchodzić Święto 
Dziękczynienia. W czwartek, 25 listopada o 9 rano będzie 
Msza Św. dziękczynna w języku angielskim. Będzie to 
jedyna Msza Św. w naszym kościele w tym dniu. Jak co 
roku podczas Mszy Św. odbędzie się błogosławieństwo 
chleba i wina na stół świąteczny. W piątek, 26 listopada 
Msza św. tylko rano po angielsku o 9:15. 

• Są do odebrania książki „Pan z wami” - czytania dla 
lektorów na nowy rok liturgiczny. Prosimy lektorów, aby 
każdy wziął sobie jedną. 

• 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 przebłagalne za grzechy. 

• W pierwszy weekend grudnia w naszej parafii odbędą się 
rekolekcje adwentowe w języku polskim. Rekolekcje 
poprowadzi o. Marcin Załuski, franciszkanin, misjonarz 
pracujący w Ugandzie. Rekolekcje będą podczas polskich 
Mszy w sobotę 4 grudnia, niedzielę 5 grudnia, oraz w 
poniedziałek 6 grudnia. W piątek 3 grudnia nasz misjonarz 
spotka się z dziećmi z naszej Polskiej Szkoły. W tym roku 
w ramach rekolekcji nie będzie okazji do spowiedzi. 
Spowiedź przed świętami będzie w innym terminie 
podobnie jak to było przed Wielkanocą w tym roku. 
Szczegółowe informacje na temat spowiedzi bedą w 
ogłoszeniach oraz w biuletynie.  

• 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.  

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.   



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  13-14  listopada, 2021                                                                                     

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $            12,741.00   

 Donacje  $                 650.00                                                            

   $            13,391.00                       
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $ 4,355.00             

 Donacje $                    60.00                                                      

   $               4,415.00    

Razem  $            17,806.00                                              

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (9,194.00 )  

Służba Eucharystyczna  27-28 listopada, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Iwona Szyda 

Maria Niewelt 

Marzena Rutkowska 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda  

Anna Furman 

Filip Furman 

Andrzej Talaska 

Alex Koszykowski 

Jarek Kawecki 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Jarek Kawecki 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

" Zbuduję dla Davida sprawiedliwy strzał; będzie czynił 
to, co słuszne i sprawiedliwe na ziemi." (Jeremiasz 
33:15).To pierwsze dzisiejsze czytanie mówi o 
przywróceniu Jerozolimy. Dla nas dzisiaj czwartym 
filarem Stewardship jest Służba. Zastanówmy się z 
modlitwą, w jaki sposób możemy wykorzystać nasze dary 
służby, aby zaprowadzić sprawiedliwość w naszym 
własnym społeczeństwie. Być może musimy iść z lub 
wspierać społeczeństwo St Vincent de Paul. A może 
wkład w spiżarnię żywności to służba, która pomoże 
potrzebującym zrozumieć miłosierdzie Boga poprzez 
naszą służbę.                                                                                                                
Roman Budek,                                                          
847-802-8335 lub RomanB60156@yahoo.com  

Podziękowanie dla 

uczniów oraz 

nauczycieli z 

polskiej szkoły Św. 

Małgorzaty Marii, 

którzy upamiętnili 

programem słowno-

muzycznym naszym 

parafianom i 

gościom Rocznicę 

Odzyskania przez 

Polskę 

Niepodległości. 

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









