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Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                
Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię 

uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drogą.   

                                                    Mk, 10:52 



 
Kościół katolicki ustanowił na początku 
listopada uroczystość Wszystkich Świętych 
i wspomnienie wszystkich wiernych 
zmarłych, kierując nasz duchowy wzrok nie 
tylko na niebo, ale również na czyściec. Dał 
nam też oktawę tej uroczystości. 2 listopada 
decyzją Stolicy Apostolskiej, kapłani mogą 

odprawić 3 Msze święte. To jest czas, w którym zwykły człowiek, 
zazwyczaj zalatany i zabiegany, ma szansę się zatrzymać i 
pomyśleć o wieczności. Kościół mu przypomina, że są święci w 
niebie, którzy nas wpierają swoją modlitwą, ale są też zmarli, 
którzy czekają na pomoc, bo sami już nic dla siebie nie mogą 
uczynić. Z pewnością w tym czasie staramy się gorliwiej modlić za 
dusze zmarłych, więc zapewne też dociera do nich więcej łask.  
Na pewno nie możemy się ograniczać w modlitwie za zmarłych do 
jednego miesiąca w roku. Powinniśmy modlić się za nich 
nieustannie. Z potrzeby takiej modlitwy powstało Apostolstwo 
Pomocy Duszom Czyśćcowym. Czym jest owo Apostolstwo? – 
Jest to duchowa rodzina wiernych, włączająca się w realizację 
charyzmatu niesienia pomocy duszom czyśćcowym. Działa już od 
prawie 40 lat i liczy ok. 30 tys. osób. Gromadzi ludzi żyjących 
różnym powołaniem. Należą do niego w większości osoby świeckie, ale także w niemałej liczbie księża, siostry i bracia z różnych 
zgromadzeń zakonnych. Część tej wielkiej rodziny stanowią również członkowie naszej parafii. Zapraszam wszystkich, którzy 
pragną włączyć się w modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące. Nabożeństwo za dusze czyśćcowe odprawiane będzie w drugi lub 
trzeci poniedziałek miesiąca (w zależności od kalendarza wydarzeń) o godz. 7 P.M. Pierwsze takie nabożeństwo planowane jest na 
15 listopada 2021 r.  

 
Na zakończenie kilka powodów, dla których warto modlić się o ukojenie dla braci i sióstr w czyśćcu:  
1. Ból jest prawdziwy. Cierpienie odczuwane w czyśćcu jest porównywane przez świętych do płonięcia w ogniu. W zasadzie, 
niektórzy święci twierdzą, iż ból przeszywający dusze nieznacznie różni się od tego doznawanego w piekle. To brak zbawienia 
potęguje cierpienie czyśćcowych dusz, ponieważ tylko ocalenie może przynieść im prawdziwe pocieszenie. Oczekiwanie na życie w 
niebie prowadzi do duchowej agonii. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia: „Im bardziej człowiek czegoś pragnie, tym bardziej 
odczuwalny jest brak danej rzeczy. Po naszym życiu doczesnym Bóg pragnie zwiększyć w nas poczucie sprawiedliwości, 
słuszności. Dlatego nie stawia on na naszej drodze żadnych przeszkód. Natomiast dusza odczuwa ogromne cierpienie, ponieważ 
nieustannie Go oczekuje”.  
2. Dusze to nasi krewni. Łączą nas więzy krwi ˗ babcie, ciocie, wujkowie i rodzice ˗ wszyscy ci, którzy odeszli, prawdopodobnie są 
teraz w czyśćcu. Powinniśmy modlić się za ich dusze, bo jest to oznaka naszej miłości. Nawet jeśli nie znasz bądź nie masz 
zmarłych krewnych w rodzinie, to wszystkie dusze w czyśćcu są naszymi braćmi i siostrami. Poprzez chrzest jesteśmy spokrewnieni 
w Chrystusie, zatem więź ta powinna nas zachęcać do działania w imieniu tych osób, które same nie mogą już niczego uczynić.  
3. Ty też możesz tam trafić. Bądźmy szczerzy, większość z nas nie jest wystarczająco święta, by przejść obok czyśćca prosto do 
nieba. Dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że i my doświadczymy oczyszczenia. Gdybyś to ty tak strasznie cierpiał, nie 
chciałbyś, chociaż na moment poczuć ulgi? Modlitwa za dusze jest wypełnieniem zasady wzajemności, danej nam przez Chrystusa, 
która mówi: „traktuj innych tak, jak Ty chciałbyś być traktowany”.  
4. Modlitwa za innych przyniesie ci radość. Taka forma troski zostanie nagrodzona. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie moment 
spotkania z braćmi i siostrami, za których się modliłeś? Jak się poczujesz, wiedząc, że skromną modlitwą tak bardzo im pomogłeś? 
„Wchodząc do nieba, wielu z nich będzie podchodzić do nas, dziękując nam” - powiedział arcybiskup Fulton Sheen -  „Zapytamy: 
Kim oni są?, a oni odpowiedzą: biedną duszą z czyśćca, za którą się modliłeś”. Małe poświęcenie podjęte w trakcie życia 
ziemskiego będzie z pewnością docenione przez wszystkich cierpiących. 
5. To wcale nie jest takie trudne. Modlitwa za dusze w czyśćcu jest całkiem prosta, w zasadzie jest ona tak łatwa, że nie ma żadnej 
wymówki usprawiedliwiającej naszą niechęć. Pacierz za duszę może być tak nieskomplikowany, jak krótkie: „Wieczne 
odpoczywanie, racz mu/ jej dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu/ jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen”. Możemy 
dodać krótkie błaganie w trakcie spożywania codziennego posiłku: „Pobłogosław Panie te dary, które nam dałeś… A także 
wszystkie dusze, które od nas odeszły, przez miłosierdzie boże, niech odpoczywają w pokoju”. Dlaczego mielibyśmy nie odmawiać 
takiej modlitwy każdego dnia?  
 
MÓDLMY SIĘ WIĘC ZA NICH!  
 
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.  
 
Raz jeszcze serdecznie zapraszam.  
 
o. Daniel Zdebik  

Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA                           
             11:46-52         
                                                                
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z 
Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, 
siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 
zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze 
głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali 

niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła 

cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i 

przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast 
przejrzał i szedł za Nim drogą. 



    Czytanie z księgi jeremiasza                       31:7-9                                       

Tak mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, 

weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie 

i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! 

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z 

krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci 

kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają 

wielką gromadą. 

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. 
Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną 
się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest 

moim synem pierworodnym». 

 

Czytanie z listu do hebrajczyków              5:1-6                                                      

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest 

ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał 

dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie 

wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu 

na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary 

za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko 

ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał 

się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do 
Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w 
innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór 

Melchizedeka». 

       Og ł osz e nia  

• Bóg zapłać członkom Polskiej Wspólnoty i Ryczerzom 

Kolumba za przygotowanie naszego odpustu parafialnego, 

wszystkim za wspólne świętowanie i czas spędzony razem. 

Bóg zapłać za wasze ofiary na Madonna Renewal Center 

we Freeport. 

• W poniedziałek, 25 października zapraszamy na Mszę Św. 

po polsku o 7 wieczorem i nabożeństwo różańcowe. 

• 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. 

• W poniedziałek 1 listopada przypada Uroczystość 

Wszystkich Świętych. W tym roku w Stanach 

Zjednoczonych nie jest to święto nakazane. Msz św. będą 

rano o 6:45 i 8:30 po angielsku oraz o 9:30 po angielsku 

Msza naszej Szkoły Katolickiej a wieczorem o 7 po polsku. 

Na zakończenie polskiej Mszy św. będzie specjalne 

nabożeństwo. We wtorek, 2 listopada, Dzień Zaduszny, 

Msze Św. tak samo o 6:45 i 8:30 po angielsku a o 7 

wieczorem po polsku. Po polskiej Mszy Św. nabożeństo za 

zmarłych i pierwsze wypominki. 

• W środę 3 listopada o godz. 7 wieczorem odbędzie się 

specjalna Msza Św. za zmarłych z rodzin naszych parafian, 

którzy odeszli w przeciągu ostatniego roku. Msza będzie po 

angielsku dla całej parafii. Jeśli ktoś z waszych bliskich 

zmarł a pogrzeb się nie odbywał w naszej parafii a 

pragniecie uczestniczyć w tej mszy i włączyć waszych 

bliskich do tej modlitwy, prosimy o kontakt telefoniczny z 

biurem parafialnym, lub przyjdźcie osobiście w godzinach 

urzędowania biura. 

• 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   

"Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia 
miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle 
i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność 
bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, 

solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był 
odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo 
braterskiej wspólnoty dóbr".     
          (List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 r.) 

"Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który 
umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu”. 
                    (Homilia, Lwów, 2001 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  16-17  października, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              8,828.91   

 Donacje  $                  215.00                                                            

   $              9,043.91                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  7,685.00             

 Donacje $                   375.00                                                      

   $              8,060.00    
Razem  $              17,103.91                                

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (9,896.09 )  

Służba Eucharystyczna  - 31 października, 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Iwona Szyda 

Maria Serafin 

Andrzej Talaska 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Anna Furman 

Filip Furman 

Tadeusz Młynek 

Krystyna Skoczylas  

 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Włodek Szyda 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

Prelegentem w sobotę 30 października będzie 

Sean Dalton z Augustine Institute. Tematem 

będzie uświadomienie sobie, że potrzeba 

chrześcijańskiego braterstwa jest biblijna. 

Inspiracja, odpowiedzialność i autentyczna 

przyjaźń są niezwykle cenne w walce wiary. 

Witamy z powrotem, nawet jeśli przegapiłeś 

kilka spotkań. 6 rano w McDonnell Hall lub 

opcje zdalne.   

Roman Budek, 847-802-8335 

lub RomanB60156@yahoo.com 

 Kwota zebrana na Madonna 

Renewal Center $2,540.00 

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


 

 

                             

 

 

 

 

Lekko używane rzeczy można oddać na 

donacje i odliczyć od podatku. 

Możesz zakupić rzeczy i wesprzeć 

potrzebujących                                                   

- St. Vincent De Paul. Sociaty 

Wtorek i środa: 10am to 3pm 

Piątek: 10am to 12:30pm  

   Po więcej informacji                    

   zadzwoń: 

                                847-458-8958  

     

    Parish Registration 

Are  Yo u  Reg i s t ere d?  
Did you know that demographic studies estimate that more than 1/3 of all Catholics are not registered in a parish? If you are not 

registered in our parish, please consider doing so.  Also, please encourage your friends and family to register! 

Registering is important because: 

If a parish doesn’t know who is out there, how can it adequately serve the needs of all – especially singles, divorced or young 

families who may not see the need to register?  

When the services of the Church are needed - such as for a wedding, Baptism or funeral - it is easier if the person is registered. 

Registered parishioners receive helpful information about our parish including (list here the welcome and communication 

services that you provide.) 

Registering is easy.  Simply contact the parish office today! 

Endowment & Memorial Gifts 

H o no r i ng  Lo ved  O n e s  t h ro ug h  E n d ow me nt  G i f t s  
Is it possible to honor a loved one by establishing an Endowment or Scholarship Fund or by giving to one that already exists? The 

answer is yes. Establishing an endowment or supporting an existing endowment is a wonderful way to provide a lasting and 

meaningful gift in remembrance of a special person and at the same time help others in need. Many people appreciate the 

opportunity to make a gift in honor of a special person, knowing that their donation honors the life of the deceased individual and 

also supports a purpose which the deceased held dear. 

What should I do? 

Talk with (Insert Name of Pastor) as to which endowment at our parish would be the best for your circumstances. 

Contact the Diocesan Office of Charitable Giving at 815-399-4300 for information on existing endowments that may serve 

your needs the most. 

If you would like to establish your own endowment or scholarship fund, please call the Diocesan Office of Charitable Giving at 
815-399-4300 for more details. 

Z  DIECEZJI  ROCKFORD 








