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I Niedziela Adwentu                       

 
 

 

 

Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         
Nadzieja 



 

   
     
 
        Masz wiele do stracenia. 

 

 Syn Boga przybył na ziemię, aby nam objawić, że w życiu 
o wiele wyżej należy cenić świadectwo niż słowo. Słowo może 
okłamać, świadectwo nie jest kłamstwem. Dlatego Jezus wzywał 
uczniów, by obserwowali Go i naśladowali, mówił: „Pójdź 
za Mną”. Bogu zależy na tym, aby nasze słowo miało pełne 
pokrycie w życiu, byśmy nie okłamywali ani ludzi, ani Jego, ani 
siebie. Sądzeni będziemy na podstawie czynów, czyli świadectwa, 
chociaż kłamstwo jest już zaliczane nie tylko do słów, ale i do 
złych czynów. 

 Cóż więc jest tą prawdą, o której zawsze powinniśmy 
pamiętać? Co jest prawdą, o której Adwent nam przypomina? 
Zwykle traktujemy Adwent jako czas przygotowania do świąt 
Bożego Narodzenia i oczywiście Adwent jest takim czasem. Jest to 
czas nam dany, abyśmy się przygotowali do świąt. Jednak, jak 
wszystko zresztą w Kościele, ma to także swoje ukryte znaczenie. 
Co roku przygotowujemy się do Bożego Narodzenia! Jak często 
musimy się przygotowywać, aby być rzeczywiście 
przygotowanym? Niektórzy z nas czynili to piętnaście lub 
dwadzieścia razy. Jednak dla niektórych to już pięćdziesiąty, sześćdziesiąty lub siedemdziesiąty raz. Pięćdziesiąty Adwent 
nadchodzi, a my możemy sobie zadać pytanie: będę tym razem gotowy na Boże Narodzenie? Będę przygotowany do świętowania 
Narodzenia Pana tak, aby to mi przyniosło możliwie największą duchową korzyść? 

 A co z tym ukrytym znaczeniem? Dlaczego w ogóle świętujemy Boże Narodzenie, przyjście naszego Pana na ten świat co 
roku? Robimy to, ponieważ przygotowujemy się na drugie przyjście Jezusa. Wiedzieliście o tym? Tak, to jest powód. To jest celem 
chrześcijaństwa w ogóle. Oto sens chrześcijaństwa. Nie wierzymy w Jezusa, Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, tylko 
dlatego, aby nasze ziemskie życie było przyjemniejsze. To nie jest naszym celem. Naszą ambicją jest wieczność. Zaakceptowaliśmy 
fakt konieczności opuszczenia tego świata, ponieważ jesteśmy stworzeni dla czegoś lepszego. Ten świat nam nie wystarcza. 
Jesteśmy stworzeni do większych rzeczy. Nasze dusze pragną Boga i wieczności. Dlatego nic w tym świecie nie jest w stanie 
zaspokoić naszego pragnienia szczęścia. Tylko Bóg może to zrobić. No więc skoro zaakceptowaliśmy fakt, że musimy odejść, 
powinniśmy rozumieć, że musimy się na to przygotować. Adwent co roku przypomina nam o tym. Przygotuj się, ponieważ Pan 
nadchodzi. Nie wiemy kiedy. Na szczęście wiemy, co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy być gotowi. Jezus nas pouczył. 

 Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy sobie pozwolić na zapomnienie tak 
ważnej rzeczy. Nasze życie jest zbyt cenne, abyśmy ryzykowali stracenie takiej okazji. 

 „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień 
nie spadł na was znienacka jak potrzask”. 

 Te wszystkie rzeczy mogą nas odwieść od skupienia się na celu. Możemy stać się zbyt wygodni i traktować życie jedynie 
jako okazję do zabawy, przyjemności i emocji. Lub też możemy być zbyt zaaferowani zapewnieniem sobie środków do życia, 
właśnie, aby móc się radować, zabawiać i korzystać z przyjemności. Wszystko to może nas uczynić nieprzygotowanymi, ponieważ 
nawet nie będziemy myśleli o celu, jaki mamy. Kiedy jednak nie mamy na myśli celu, tracimy go i nie osiągamy. 

 Jezus nas nie chce straszyć; jedynie przypomina nam, kim jesteśmy. 

 Niech ten Adwent wykorzystamy jak najlepiej z korzyścią dla duszy. Jest to twój dwudziesty lub pięćdziesiąty siódmy 
Adwent? W każdym z tych przypadków już powinieneś wiedzieć, co jest naprawdę ważne. „Czuwajcie”, mówi Jezus – co oznacza: 
„Licz się z tym, co się musi nieuchronnie stać”. „Bądź mądry i roztropny”. „Nie pozwól, aby świat i życie w nim okłamały i 
oszukały Cię. Masz wiele do stracenia”. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  

Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                         1:25-28, 34-36  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi 

trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego 

nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios 

zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 

nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy 

się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 

głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby 

ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. 

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają 

na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście 
mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić,                  
i stanąć przed Synem Człowieczym».  

 



    Czytanie z księgi proroka Jeremiasza                   

               33:14-16 

Tak mówi Pan: 

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną 

zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i 

domowi judzkiemu. 

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi 

potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i 

sprawiedliwość na ziemi. 

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima 
będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą 
nazywać: Pan naszą sprawiedliwością». 
 

Czytanie z drugiego listu świętego pawła 
apostoła do tesaloniczan             3:12-4:2 

 

Bracia: 

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje 

miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i 

my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały 

w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na 

przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego 

świętymi. 

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu 
Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie 
postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą 
postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie 
przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 29-go listopada zapraszamy na Mszę 

Świętą o 7 wieczorem i ostatnie już nabożeństwo 

wypominkowe. 

• We wtorek 30-go listopada nie będzie regularnej spowiedzi 

ze względu na spowiedź dzieci. 

• Zapraszamy dzieci do czynnego udziału w Adwencie. Na 

stronie internetowej znajduje się kalendarz, według 

którego, każdego dnia należy wykonać określone zadania. 

Uzupełniony i podpisany kalendarz należy przynieść lub 

przesłać do 2 stycznia. Spośród wszystkich prac 

rozlosujemy nagrody.   

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, w 

środę w ciągu całego dnia oraz także całodniową w 

pierwszy piątek miesiąca. W tym tygodniu w sposób 

szczególny zapraszamy wszystkich do poświęcenia czasu 

na adorację zwłaszcza w środę i modlitwę od odwrócenie 

prawa aborcyjnego. Sąd Najwyższy w środę rozpocznie 

przesłuchania w sprawie o prawo poszczególnych stanów 

do obrony matek i życia nienarodzonego. 

• Okazja do spowiedzi w pierwszy piątek miesiąca będzie od 

6:30 do 7:30 wieczorem. O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W nadchodzący weekend 4-6 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 o 6:30 PM, w niedzielę o 1 PM, 

oraz w poniedziałek o 7 PM. W piątek, 3 grudnia nasz 

misjonarz spotka się z dziećmi z naszej Polskiej Szkoły.  

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 

zapraszamy na nabożeństwo Maryjne po wieczornej Mszy 

Św., które poprowadzi Ojciec rekolekcjonista. 

• W tym roku w ramach rekolekcji, czyli po Mszach 

rekolekcyjnych nie będzie okazji do spowiedzi. 

• Okazja do spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia 

będzie w dniach: 

• We wtorek, środę, czwartek i piątek (14, 15, 16 i 17 

grudnia) w kaplicy w konfesjonale od 6:00 do 7:00 

wieczorem. 

• W sobotę 18 grudnia 3 kapłanów 9:00 – 11:00 rano oraz 

3:00 – 4:00 po południu w kościele. 

• W poniedziałek, środę i czwartek (20, 22 i 23 grudnia) 3 

kapłanów 6:00 – 7:00 wieczorem w kościele.  

• Prosimy, abyście skorzystali ze wszystkich tych 

możliwości wyspowiadania się i nie zostawiali spowiedzi 

na ostatnie dni tuż przed świętami. Program spowiedzi 

można znaleźć w biuletynie oraz na stronie internetowej. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           

na grudzień                                              

Intencja ewangelizacyjna:                     

Katecheci  

Módlmy się za katechetów, powołanych do 
głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego 
odważnymi i kreatywnymi świadkami z 
mocą Ducha Świętego.  



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 

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

 

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

Służba Eucharystyczna 4-5 grudnia, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Iwona Szyda 

Marzena Rutkowska 

Maria Niewelt 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda  

Tadeusz Młynek 

Jerzy Waz 

Krystyna Waz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Zuzanna Waz 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Maya Kostrzewa 

Patryk Kostrzewa 

Jakub Rutkowski 

Paul George kontynuuje serię o wezwaniu do 
uczniostwa, gdy walczymy z trzema największymi 
przeszkodami w życiu duchowym, które próbują 
nas ugruntować. 2 

Rozpocznij Adwent w tym roku w sobotę 4 grudnia 
o 6 rano w McDonnell Hall lub za pomocą zdalnego 
połączenia.  

Niezależnie od tego, czy jest to twoje pierwsze 
spotkanie, czy ponownie dołącz do grupy, wszyscy 
są zawsze mile widziani.  

Kontakt:  

Roman Budek,                                                                          
847-802-8335 lub RomanB60156@yahoo.com  

 

Kolekta z weekendu 21-22 listopada,                                               

zostanie podana w przyszłym tygodniu. 

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









