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Swięty Franciszek z Asyżu 

Jezus popatrzył na nich i rzekł:                           
«U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga;            

 bo u Boga wszystko jest możliwe».   
            Mk 10:27 



Od o. Daniela  
 
 

 

   Październik to miesiąc maryjny. 
 
 Maryja uczy nas pięknej modlitwy – modlitwy 
różańcowej. Jedną z form modlitwy różańcowej 
jest odmawianie różańca wspólnie z innymi w 
ramach tzw. róży różańcowej. Początek tej 

formy modlitewnej sięga roku 1862, kiedy to Paulina Jaricot 
założyła w Lyonie Stowarzyszenie Żywego Różańca. 
„Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec 
modlitwą wszystkich” – napisała wtedy – „Każdy człowiek może 
znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca, 
czyli jedną tajemnicę”. Paulina Jaricot zaczęła organizować 
piętnastoosobowe grupy, nazwane później żywymi różami. 
Wówczas różaniec miał 15 tajemnic. Dziś, jak wiemy, jest ich 20, 
za sprawą św. Jana Pawła II, który rozpoczynając 25. rok swojego 
pontyfikatu w liście apostolskim „Różaniec Dziewicy Maryi”, 
wprowadził tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej 
działalności Pana Jezusa.  
 
Róża różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób (ŻYWYCH 
RÓŻ), z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką 
Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób 
codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że 
wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, 
zmienianej co miesiąc. Na początku modlitwy różańcowej proszą o 
umocnienie wiary, nadziei i miłości, gdyż będąc w apostolstwie 
różańcowym, ciągle uczą się wierzyć w Boga i Bogu, ufać w Jego 
dzieło zbawienia, a przede wszystkim Go kochać. Odmawiający 
różaniec, rozważają razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które 
Ona rozważała w swoim sercu. Różaniec to modlitwa, która 
przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie.  
W naszej parafii działają trzy Róże Różańcowe. Członkowie tych 
róż, już od wielu lat modlą się do Boga za przyczyną Maryi w wielu, wielu  intencjach. Wymodlili już wiele spraw, które zna sam 
Bóg. Zapraszam wszystkich chętnych (kobiety, mężczyźni, starsi, młodzi) do wstąpienia do róży różańcowej, dołączenia do 
wspaniałej modlitwy, jaką jest modlitwa różańcowa.  
 
Pokój i Dobro,  
 
o. Daniel Zdebik  

 

Po więcej informacji proszę o kontakt ze mną:  

Tel. do biura parafialnego: 847-658-7625 
e-mail: frdaniel@saintmargaretmary.org  

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
                                10:17-30 

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i 
upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu 
dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  Jezus 
mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest 
dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie 
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, 
czcij swego ojca i matkę».  On Mu odpowiedział: 
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości».  Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł 
mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i 
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź 
i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.  Wówczas Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, 
którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie 
przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: 
«Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy 
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego».  A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 
sobą: «Któż więc może być zbawiony?»  Jezus popatrzył na 
nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u 
Boga wszystko jest możliwe».  Wtedy Piotr zaczął mówić do 
Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».  
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie 
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z 
powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał 
stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w 
czasie przyszłym». 

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE  
(odmawiamy w poniedziałki i soboty) 

1. Zwiastowanie Maryi Pannie 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety 
3. Narodzenie Pana Jezusa 
4. Ofiarowanie w świątyni 
5. Znalezienie Pana Jezusa  

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA  
(odmawiamy w czwartki) 

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie 

Galilejskiej 
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

4. Przemienienie na górze Tabor 
5. Ustanowienie Eucharystii  

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE  
(odmawiamy we wtorki i piątki) 

1. Modlitwa w Ogrójcu 
2. Biczowanie Pana Jezusa 
3. Ukoronowanie cierniem 

4. Droga krzyżowa 
5. Śmierć Jezusa na krzyżu  

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE         
(odmawiamy w środy i niedziele) 
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

3. Zesłanie Ducha Świętego 
4. Wniebowzięcie Matki Bożej 
5. Ukoronowanie Matki Bożej  

mailto:frdaniel@saintmargaretmary.org


    Czytanie  z księgi  Mądrości                      7:7-17 

Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i 

przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją 

wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic 

uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, 

bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro 

przy niej będzie poczytane za błoto. 

Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją 

aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi 

wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej 

ręku.                                                      

Czytanie z listu do hebrajczyków          4:12-13                                                           

                               

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 

obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, 

stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie 

ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; 

przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami 

Tego, któremu musimy zdać rachunek.  

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 11 października ze względu na Columbus 
Day będą tylko poranne Msze św. o 6:45 i 8:30 po 
angielsku. Nie będzie polskiej Mszy wieczornej oraz 
adoracji. Także biuro parafialne będzie jutro nieczynne. 

• W przyszły weekend będziemy obchodzić odpust 
parafialny. Święto św. Małgorzaty Marii przypada w 
sobotę 16 października. Nasze obchody będziemy 
kontynuować także w niedzielę podczas każdej Mszy św. 
W niedzielę 17 października od 12 do 4 po południu 
Rycerze Kolumba będą serwować za darmo poczęstunek 
hot dogi dla dzieci oraz grilowane kiełbaski a Polska 
Wspólnota ciasto. Będzie można także zakupić naszą 
koszulkę parafialną oraz wyśmienity miód. 

• Przygotowując się do naszego odpustu zwróćmy uwagę na 
posłannictwo naszej Patronki, św. Małgorzaty Marii, czyli 
obietnice Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotykając się 
ze źródłem miłości powinniśmy odpowiedzieć miłością, 
dlatego chcemy wszystkich zachęcić, abyśmy podczas 
naszego świętowania konkretnie też działali w duchu 
miłosierdzia i wsparli dzieło Madonna Renewal Center, 
czyli centrum dla kobiet borykających się z nieplanowaną 
ciążą. To centrum znajduje się we Freeport, Illinois i jest 
prowadzone przez Siostry Niepokalanego Serca Maryi - 
Matki Chrystusa. Ulotki o tym Centrum znajdziecie w 
przedsionku kościoła. W czasie odpustu będzie można 
wesprzeć to dzieło ofiarą do skrzynek umieszczonych na 
pikniku oraz w przedsionku kościoła. 

• W przyszłą niedzielę także będzie możliwość oddania 
kopert z waszą ofiarą na doroczny Mission Appeal, czyli 
specjalną kolektę na potrzeby naszej diecezji i jej dzieł. 
Specjalne koperty, które otrzymaliście pocztą wraz z waszą 
ofiarą możecie wrzucić do skrzynki na ofiary w 
przedsionku kościoła. 

• W niedzielę, 24 października zapraszamy dzieci od lat 7 i 
starsze na pierwsze spotkanie 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 
Ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych, chłopców 
i dziewczynki, którzy przyjęli I Komunię Św. do tej służby.  

• W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za zmarłych 
podczas nabożeństw wypominkowych, które będą zawsze 
w poniedziałki podczas Mszy Św. o 7 PM. Karteczki z 
imionami zmarłych wraz z ofiarą prosimy wrzucać do 
skrzynki oznaczej napisem WYPOMINKI w przedsionku 
kościoła. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

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.  

        Słowa Św. Jana Pawła II   

 

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których 

duch ludzki unosi się ku kontemplacji 

prawdy. [Encyklika "Fides et Ratio", 1998 r.]  

Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze 

jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie 

siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych. [Adhortacja 

"Familiaris Consortio", 1981 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 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  2-3 października, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             18,467.25   

 Donacje  $                   515.00                                                            

   $             18,982.25                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  6,236.00             

 Donacje $                   150.00                                                      

   $               6,386.00    
Razem  $              25,368.25                                     

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (2,631.75)  

 

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  - 17 października, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Malgorzata Czubat 

Tadeusz Młynek 

Tadeusz  Leszewicz 

Tadeusz Młynek  

Ania Furman 

Filip Furman 

 

Jarek Kawecki 

Maria Serafin 

Marcin Wojtulewicz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

     

  Dla ofiar huraganu Ida zebraliśmy 

$2,546                      

Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

                             








