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Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                
Święta Małgorzata Maria Alacoque 



 Święta Małgorzata Maria Alacoque 

  

 Paray-le Monial to małe miasteczko położone w 
Burgundii. W średniowieczu region ten stanowił centrum życia 
religijnego. Najcenniejszą ozdobą miasta jest piękna, kamienna 
bazylika, zbudowana przez zakonników z Cluny na przestrzeni XI i 
XII wieku.  Ale Paray-le Monial znane jest na całym świecie 
przede wszystkim dzięki wydarzeniom, które rozegrały się w jego 
murach w XVII wieku.Wtedy to skromna i zapomniana przez ludzi 
kaplica klasztoru Sióstr Wizytek, znajdująca się w cieniu słynnej 
romańskiej bazyliki, została wybrana przez Boga jako miejsce 
objawień. 
 
U źródeł powołania 
Małgorzata Maria Alacoque, której Jezus objawił swoje Serce, 
urodziła się 22 lipca 1647 r. w Lauthecour, miejscowości oddalonej 
o 30 km od Paray-le Monial. Po śmierci ojca, który osierocił 
siedmioro dzieci, ośmioletnia Małgorzata została oddana do 
kolegium klarysek w Charolles. Kiedy ciężko zachorowała, 
musiała opuścić to miejsce i trafiła do apodyktycznego wuja. Przez 
cztery lata ciężkiej choroby dziewczynka dojrzewała duchowo i 
gorąco pragnęła poświęcić się Bogu. Jej marzenie spełniło się 
dopiero w wieku 24 lat. 
 
Objawienia 
Dwa lata po otrzymaniu habitu zakonnego, w 1673 roku, kiedy siostra Małgorzata w chórze klasztornym adorowała Najświętszy 
Sakrament, Jezus objawił jej się po raz pierwszy. Otworzył swoją pierś i powiedział: „Moje Boskie Serce płonie tak silną miłością 
ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych gorących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za twoim 
pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami”.  
 
Podczas tego objawienia Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu, a następnie oddał jej serce gorące. 
odczas drugiego objawienia, kiedy Święta ujrzała Serce Boże na tronie, jaśniejące jak słońce, Pan Jezus objawił jej, że chce, by w 
Kościele wprowadzono nowe nabożeństwo i wyjaśnił: „To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem Mojej miłości i będzie dla ludzi 
jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach”. 
 
Przy kolejnym objawieniu Pan Jezus ukazał się, jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, błyszczącymi jak słońce. Z Jego 
świętej postaci biły promienie, a z piersi - płomienie jakby z ogniska gorejącego. Pan Jezus rozwarł swoją pierś i ukazał swe Serce, 
które było źródłem tych promieni. Małgorzata usłyszała: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje 
wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność”. Jezus 
polecił Małgorzacie, by często, a zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, przystępowała do Komunii świętej, a w każdą noc z 
czwartku na pierwszy piątek miesiąca uczestniczyła w jego konaniu w Ogrójcu między godziną 23.00 a 24.00: „Upadniesz na twarz 
i przepędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się 
starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem”. 
 
Święto ku czci Serca Pana Jezusa  

 
Przy ostatnim objawieniu w 1675 roku Pan Jezus zażądał, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony jako 
osobne święto na uczczenie Jego Serca i na wynagrodzenie Mu przez Komunię świętą i inne praktyki pobożne zniewag, jakich 
doznawał, gdy w czasie oktawy był wystawiany na ołtarzach. W zamian za to obiecał Małgorzacie, że Jego Serce wyleje hojne łaski 
na tych wszystkich, którzy w ten sposób Jego Sercu oddadzą cześć lub przyczynią się do rozszerzenia święta. 
Małgorzata, poruszona do głębi obrazem zranionego Serca Jezusa i jako świadek gorącej 
miłości, jaką ono płonie, głosiła aż do śmierci, która nastąpiła 17 października 1690 roku, 
powierzone jej orędzie. Jej ciało pochowano na terenie klasztoru; w czasie procesu 
beatyfikacyjnego przeprowadzono ekshumację. Obecnie szczątki Świętej spoczywają w 
ołtarzu kaplicy klasztornej, pod relikwiarzem z jej woskową podobizną. 
 
Święto Serca Pana Jezusa zostało początkowo przez niektóre kręgi (np. przez jansenistów) 
uznane za herezję. Przez wiele lat milczała również Stolica Apostolska, pomimo próśb 
biskupów, bractw i zakonów. Pożądany skutek odniósł memoriał Episkopatu Polski, 
skierowany w roku 1765 do papieża Klemensa XIII. Papież zezwolił najpierw na obchodzenie 
święta wizytkom, a później całej Polsce. Wprawdzie papież Pius IX w 1856 roku uznał święto 
Serca Pana Jezusa w całym Kościele, to jednak dopiero beatyfikacja Sługi Bożej Małgorzaty 
Alacoque w 1864 roku, dokonana przez papieża Piusa IX, i kanonizacja w 1920 r. przez 
papieża Benedykta XV przyczyniły się do ostatecznej aprobaty tego święta. Jest ono ruchome, 
obchodzi się je w piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. 
  
 Zródlo: www.wiara.pl  

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  
MATEUSZA                           11;25-30               
                             

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś 
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 
upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt 
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, 
tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni                             
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy               
i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych.  Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie». 

http://www.wiara.pl/


    Pieśń nad pieśniami                                        8, 6-7 

Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, 
jak pieczęć na twoim ramieniu, 
bo jak śmierć potężna jest miłość, 
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, 
żar jej to żar ognia, 
płomień Pański . 
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, 
nie zatopią jej rzeki. 
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, 
pogardzą nim tylko.  

Czytanie z listu do hebrajczyków          4:14-16                                                      

On bowiem jest naszym pokojem. 
On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo 
zburzył rozdzielający je mur - wrogość. 
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, 
wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] 
stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, 
wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i 
drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez 
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A 
przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i 
pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w 
jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie 
jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście 
współobywatelami świętych idomownikami Boga. 

       Og ł osz e nia  

 
• Dziś obchodzimy odpust parafialny. Święto św. 

Małgorzaty Marii przypada 16 października. Dziś (w 
niedzielę) 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. 

 
• W poniedziałek, 18 października zapraszamy na mszę 

św. po polsku o 7 wieczorem i nabożeństwo 
różańcowe. 

 
• Przeżywając nasz odpust 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. Możecie dziś 
wesprzeć to dzieło ofiarą do skrzynek umieszczonych 
na pikniku oraz w przedsionku kościoła. 

 
• Dziś także jest 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 
regularne 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.  

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=589#P6
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=589#P6
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=589#P7


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  9-10  października, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             14,258.44   

 Donacje  $                   610.00                                                            

   $             14,868.44                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  4,502.00             

 Donacje $                     50.00                                                      

   $                4,552.00    
Razem  $              19,420.44                                      

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (7,579.56 )  

Służba Eucharystyczna  - 24 października, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Iwona Szuda 

Maria Niwelt 

Martena Rutkowska 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

Waldemar Stec 

Alex Koszykowski 

Jarek Kawecki 

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Jarek Kawecki 

Maya Kostrzewa 

Patryk Kostrzewa 

Jakub Rutkowski 

Prelegentem 23 października będzie Sean 

Dalton, dyrektor ds. ewangelizacji parafii w 

Augustine Institute. Omówi on, co to znaczy 

„zdobyć życie wieczne”. Chrystus nie przyszedł 

po to, by Mu służono, ale by służyć, jak więc 

ludzie mogą znaleźć namacalne sposoby 

wejścia w codzienną służbę.  

Dołącz do nas, nawet jeśli to jest Twoje 

pierwsze spotkanie.                                                           

6 rano w McDonnell Hall lub opcja zdalna.  

Roman Budek, 847-802-8335 

lub RomanB60156@yahoo.com 

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


 

 

                             

 
Pamiętamy o naszym partonie  Św. Janie Pawle II  - Grupa Młodzieżowa 








