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Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, 

bo nikt, kto czyni cuda w imię moje,                
nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie”. 
           
                                           Mk 9, 39b 

                        

 

Jan Bernardone urodził się w Asyżu, we Włoszech, 
w 1181 roku. Jego ojciec był bogatym kupcem, 

sukiennikiem. W czasie jego młodości w domu nazywano 
go „Francesco – Francuzik”, gdyż jego zamiłowaniem był 
język francuski. Przezwisko to zostało mu na całe życie, a 
jego imię chrzestne odeszło w zapomnienie. Jako rycerz 
wziął udział w nieudanej wyprawie przeciwko Perugii i 
dostał się w roczną niewolę. Podczas długiej i ciężkiej 

choroby uświadomił sobie, że jego powołaniem jest służba 
Chrystusowi. Prawdziwe szczęście i wolność człowieka 

ujrzał w uniezależnieniu się od świata, naśladowaniu 
Chrystusa oraz powrocie do ewangelicznego ubóstwa.             

W wieku 25 lat porzucił dostatki, dom rodzinny i zaczął 
żyć jak żebrak. Ojciec wydziedziczył Franciszka, dlatego 

odszedł bez grosza „aby poślubić Panią Biedę” i jako 
pustelnik pod Asyżem służyć ubogim. Jego przykład 

sprawił, że pojawili się jego naśladowcy. Trzy lata później, 
w 1210 roku miał już 12 towarzyszy. Dał im pierwszą 
regułę, która została zatwierdzona ustnie przez papieża 
Innocentego III. W taki sposób narodził się zakon braci 

mniejszych, który prowadził działalność ewangeliczną w 
całych Włoszech i wzywał do wiary oraz pokuty. Bracia 

nie przyjmowali żadnych godności kościelnych i odmówili 
posiadania jakiejkolwiek własności, a sam św. Franciszek 

nie chciał być i nie był kapłanem (pozostał jedynie 
diakonem). 

Swięty Franciszek z Asyżu 



Od o. Witolda  
 
 

 

             Transitus 

 Kiedy myślimy o czyjejś śmierci to 
zazwyczaj jest to smutne wspomnienie i na 
pewno nie przypomina nam świętowania. 

Oglądamy stare zdjęcia, myślimy o tym wszystkim czego wspólnie 
doświadczyliśmy, o sytacjach, które przeżyliśmy, radościach i 
smutkach, które dzieliliśmy. Kiedy wspominamy Katolickich 
świętych, zauważamy, że właściwie, to wspominając ich śmierć, 
świętujemy. Kiedy o nich myślimy, myślimy o ludziach, którzy 
osiągnęli to, czego bardzo długo pragnęli, i ta upragniona 
rzeczywistość stała się ich udziałem właśnie w momencie ich 
śmierci. Wierzymy, że święci są w niebie. Dlatego nazywamy ich 
świętymi. Są razem z Bogiem. Ich marzenia stały się 
rzeczywistością. 

 W tradycji katolickiej zwykliśmy mówić, że w dniu 
śmierci świętych narodzili się oni dla nieba. Dlatego zazwyczaj w 
dniu ich śmierci obchodzimy ich liturgiczne wspomnienie lub 
święto. Tak więc jak postrzegamy śmierć zależy od perspektywy. 

 Dziś, 3 października około miliona mężczyzn i kobiet, 
członków Franciszkańskiej rodziny na całym świecie na 
wszystkich kontynentach, przeżywać będzie rytuał zwany 
Transitus św. Franciszka, czyli celebrację przejścia tego świętego z 
tego świata do wieczności. Wspominamy śmierć człowieka, który 
umarł już ponad osiemset lat temu. 

 Dla św. Franciszka z Asyżu śmierć była momentem w którym mógł się on spotkać ze swoim ukochanym Panem. Po 
Franciszkowym nawróceniu, Jezus Chrystus stał się jego jedynym celem w życiu. Wszystko dla Franciszka było skupione na jednej 
rzeczy: być z Jezusem, zawsze coraz bliżej Niego. Oto dlaczego Franciszek nawet śmierć nazwał swoją siostrą. Była ona bowiem 
jego bramą do nieba. Kiedy św. Franciszek uświadomił sobie, że jego odejście z tego świata byłu już blizko, właściwie był 
niesmiernie wdzięczny. Wreszcie będzie mógł w pełni przeżywać te wszystkie słodkie spotkania, odczucia i stany ducha, których 
częściowo już doświadczał podczas swego krótkiego życia, a które były uprzejmym darem ze strony Dobrego Boga. Wyglądało na 
to, że Jezus przyciągał ciągle Franciszka do Siebie poprzez te doświadczenia, mistyczne ekstazy i słodkie spotkania. Chrystus 
wiedział jak Franciszka zachęcić – dobrze znał bowiem jego osobowość. 

 Z drugiej strony św. Franciszek wiedział, że musi być gotowym na wyzbycie się wszystkiego tego, co miłował, aby mógł 
się stać pustym naczyniem gotowym dla Pana, który może wszystko wypełnić swoją obecnością. Śmierć była tylko ostatnim 
krokiem tego procesu. Święty Franciszek znał słowa Jezusa z Ewangelii, że ziarno musi wpaść w ziemię i obumrzeć, ponieważ 
inaczej nie przyniesie plonu.  

 Dla braci i sióstr św. Franciszka, jego śmierć była wydarzeniem smutnym ponieważ w ten sposób tracili przywódcę, 
drogiego brata, troskliwego ojca oraz wzór do naśladowania. Wszyscy doświadczaliśmy takich odczuć kiedy straciliśmy kogoś nam 
bliskiego i drogiego. Do dzisiaj bardzo wyraźnie pamiętam dzień kiedy od nas odszedł św. Jan Paweł II. 

 Gromadzimy się co roku na Transitus, aby wspominać dzień śmierci św. Franciszka z Asyżu ponieważ wiemy, że w życiu 
tego świętego obietnice Jezusa wypełniły się. Ścieżka jego życia prowadziła go to chwili kiedy doświadczył, że Jezus nigdy nie 
zawodzi tych, którzy w Niego wierzą. Tak więc obchodzimy uroczyście ten dzień ponieważ mamy nadzieję i wierzymy, że możemy 
mieć udział w tym samym. Wiemy jak wiele przeszkód jest na naszej drodze, 
ale przecież wierzymy Jezusowi. Wierzymy, że Jego miłość jest ważniejsza 
niż cokolwiek innego na tym świecie, lub poza nim. Chcemy, aby św. 
Franciszek, którego uznajemy za swojego przewodnika i doświadczonego 
mistrza, pokazał nam drogę. Oblubiliśmy sobie tę drogę. Oblubiliśmy sobie w 
jaki sposób św. Franciszek w swojej prostocie, dziecięcej wierze i szczerości 
ukochał Jezusa. Chcemy doświadczać tego samego i otrzymać te same 
obietnice. Obchodzimy więc śmierć Franciszka ponieważ chcemy, aby co 
roku było to dla nas inspiracją, i abyśmy nie zapomnieli jak wspaniale 
czuliśmy się kiedy po raz pierwszy uświadomiliśmy sobie, że rozumiemy 
Franciszka i jego styl życia. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv.            

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
                                  10:2-16 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na 

próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» 

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i 

oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na 

zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 

Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako 

mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i 

matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 

A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg 

złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu 

uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto 

oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej 

cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za 

innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również dzieci, 

żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 

A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do 

takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam 

wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 

wejdzie do niego». 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 



    Czytanie  z księgi  Rdzaju                         2:18-24 

Pan Bóg rzekł: «Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu 

zatem odpowiednią dla niego pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie 

zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził 

je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak 

zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota żywa”. I 

tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i 

wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc 

odpowiednia dla mężczyzny.  Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna 

pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a 

miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z 

mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do 

mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich 

kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z 

mężczyzny została wzięta». Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca 

swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 

jednym ciałem.  

                                                      
Czytanie z listu św. pawła apostoła do 

hebrajczyków                                                2:9-11  

Bracia: 

Widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i 

czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za 

każdego człowieka.  Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i 

przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały 

doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez 

cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być 

uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie 

wstydzi się nazywać ich braćmi swymi. 

       Og ł osz e nia  

• Dziś o 3 po południu zapraszamy na błogosławieństwo zwierząt, 
które będzie na trawniku pomiędzy budynkiem kościoła i 
Ministry Center. 

• Dziś także po Mszy św. o 4:30 po południu zapraszamy na 
franciszkańskie nabożeństwo, tzw. Transitus, czyli pamiątkę 
przejścia św. Franciszka z tego świata do wieczności.  

• W poniedziałek, 4 października święto Założyciela naszego 
Franciszkańskiego Zakonu. Zapraszamy na Mszę św. po polsku o 
7 wieczorem oraz nabożeństwo różańcowe. 

• W niedzielę, 24 października zapraszamy dzieci od lat 7 i starsze 
na pierwszą próbę chórku dziecięcego o godz 11:30am w sali 
Nazareth Room w kościele.  

• Również tego samego dnia, w niedzielę, 24 października dnia po 
Mszy Św o godz 1pm odbędzie się spotkanie organizacyjne 
Ministrantów. Zapraszamy chętnych, dziewczynki i chłopców do 
służby jako ministrant od klasy 4 i starsi.  

• W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za zmarłych podczas 
nabożeństw wypominkowych, które będą zawsze w poniedziałki 
podczas mszy św. o 7 PM. Od przyszłej niedzieli będą dostępne 
karteczki do wpisywania imion zmarłych. 

• Dziś jest okazja do wsparcia poszkodowanych przez huragan Ida. 
Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych oraz nasz biskup 
wzywają nas do finansowej pomocy poszkodowanym przez 
dodatkową kolektę. Ofiary na ten cel możecie złożyć do 
specjalnej skrzynki w przesionku kościoła. 

• Bóg zapłać również za wasze ofiary składane na parafię i kościół 
(też do specjalnej skrzynki jak zawsze), drogą elektroniczną lub 
pocztą.  

Intencja Papieża Franciszka 

na październik                                                

Intencja ewangelizacyjna:                                             
Uczniowie misjonarze 

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był 
włączony w ewangelizację, gotowy do 
misji, poprzez świadectwo życia 
mającego smak Ewangelii.  



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              $   94,334   82% 

Kwota zebrana            $   76,693   67%  

Brakująca kwota         $    37,608   33% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  25 - 26 września, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $               9,792.33   

 Donacje  $                   501.00                                                            

   $             10,293.33                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   6,810.00             

 Donacje $                   370.00                                                      

   $                7,180.00    
Razem  $                17,473.33                                    

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (10,526.67 )  

 

Zachęcamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe do zaangażowania 

się w parafii. 

Zapraszamy chłopców i dziewczynki od klasy 4 i starsi do służby jako 
Ministranci. Spotkania odbywają sie raz w miesiącu.                        
Młodzież klas 7, 8 i licealnych zapraszamy do Grupy Młodzieżowej Jana 
Pawła II. Spotkanie odbędzie się 18 września w budynku Youth Ministry, 
sala #3.                                                                                                        
Zapraszamy dorosłych, którzy chcieliby dołączyć do chóru parafialnego.    
Kontakt: Anna Przybylski                                                           
Email: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org  Tel. 847-658-7625   

Zapraszamy dorosłych do Grupy Lektorów, Marszałków oraz Ministrów 
Eucharystii                                                                                             
Kontakt:  Iwona Hess;  Email: iwonkah@yahoo.com 

Służba Eucharystyczna  - 10 października, 2021    

 

 

 

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Iwona Szyda 

Maria Niwelt 

Marzena Rutkowski 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Kamila Pocica 

Natalia Pocica 

Patryk Pocica 

Jarek Kawecki 

Maria Serafin 

Marcin  Wojtulewicz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz
  

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

 

                             

   Dla Najmłodszych 








