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Swięty Franciszek z Asyżu 

                                                

                         



 

      

  

   Shema Israel 

 “Shema Israel Adonai Eloheinu 
Adonai Echad.” Oto słowa, które każdy pobożny Żyd 
odmawiał co rano z twarzą zwróconą w kierunku 
Jerozolimy. Była to podstawa żydowskiej pobożności, 
sedno judaistycznej tożsamości. Roman Brandstaetter, 
w swojej książce Jezus z Nazaretu,  tak opisał poranną 
modlitwę św. Józefa. 

 „Josef wszedł do wnętrza lepianki i po chwili 
powrócił z chustą modlitewną i tefilin, które w 
skupieniu ucałował, chustę narzucił na głowę, zakasał 
rękaw na lewej ręce i chwaląc Pana, zwrócony twarzą 
na południe, ku Jerozolimie, królującej stąd daleko za 
ciemnymi górami Samarii, powoli owijał dłoń i nagie 
ramię czarnymi rzemykami, umieściwszy uprzednio na 
czole skórzaną puszeczkę, zawierającą święte wersety 
Pięcioksięgu, spisane na pergaminie; modląc się, 
umocował ją na czole za pomocą rzemyków, które jak pęd winnej latorośli wiły się dokoła jego palców, 
ramienia i głowy i rozprowadzały po całym ciele życiodajny sok Słowa Bożego. Gdy poczuł w żyłach ciepło 
wzbierającej w nim modlitwy, naciągnął na oczy błękitno-białą chustę i lekko kiwając się w biodrach, 
błogosławił Pana i Jego aniołów, ludzi, zwierzęta i rośliny, ziemię Izraela i Jerozolimę, Świątynię i 
Bethlehem, miasto Dawidowe i kolebkę swoją, i Nazareth, miasto małej Miriam. Po czym wyprostował się i 
upewniwszy się, że jego głowa jest szczelnie nakryta chustą, wciągnął głęboki oddech w płuca i zaintonował 
Szema Israel, Adonaj Elohenu, Adonaj Echad, wyznanie, które wprawdzie brzmiało w jego ustach jak szum 
palm i jak tryumfalna fanfara trąb, ale równocześnie było pokornym łkaniem i błagalną prośbą, i dzięki temu 
właśnie połączeniu tryumfu z pokorą i błaganiem brzmiało tak bardzo prawdziwie i wzruszająco.” 

Ci, co słuchali nauczania Jezusa, pewnie myśleli, że przyszedł On zmienić Prawo, wprowadzić nowe 
zwyczaje i przepisy. Dlatego, spytali się Go o najważniejsze przykazanie, oczekując zapewne, że powie coś 
nieoczekiwanego. Jak nam podaje Ewangelista Łukasz w dzisiejszej Ewangelii, Jezus zaskoczył słuchaczy, ale 
poprzez to, że powiedział nic nowego. Odpowiedź Jezusa na pytanie o najważniejsze przykazanie była 
odpowiedzią, którą znał każdy pobożny Żyd. Bóg, Pan Wszechmogący, Władca Nieba i Ziemi jest 
najważniejszy i godzien wszelkiej czci i miłości. Nikt nie może być pierwszy – tylko Bóg. 

 Czy jako Chrześcijanie pamiętamy o tym przykazaniu? Czy uświadamiamy sobie, że nasza miłość 
NALEŻY SIĘ BOGU? To jest podstawa i sedno nie tylko judaizmu, ale każdej monoteistycznej religii. Jest 
tylko JEDEN BÓG i Jego należy czcić i kochać, ponieważ nie innego takiego jak On, nie ma tak wspaniałej 
istoty, doskonałej, pięknej, wszechmocnej i godnej wszelkiej czci. Religijność w ogóle jest po to, aby czcić 
Boga. To jest cel każdej religijności, zwłaszcza monoteistycznej, zwłaszcza chrześcijańskiej. Religijność nie 
jest po to, aby uczynić nasze życie lepszym. To jest pochodna religijności, ale nie jej cel. Religijność jest po 
to, aby oddać chwałę Bogu. Dlatego każdy pobożny Żyd, zanim odmówił Shema, najpierw chwalił Pana, 
Boga zastępów za całe stworzenie. Wszyscy powinniśmy się tego uczyć i zawsze rozpoczynać nasze 
modlitwy od uwielbienia. Niestety większość z nas przede wszystkim 
się skupia na prośbach i życzeniach, które mamy w stosunku do Boga. 
Nasze istnienie ma sens, nawet gdybyśmy nic w życiu nie osiągnęli, a 
jedynie chwalili Boga. On jest wart naszego istnienia. 

 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

Od o. Witolda  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MARKA                           
          12:28b-34        

                                                                
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im 
się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że 
Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus 
odpowiedział: «Pierwsze jest*: Słuchaj, Izraelu, Pan 
Bóg nasz, Pan jest jeden.  Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą.  Drugie jest to: 
Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 
Nie ma innego przykazania większego od tych».  Rzekł 
Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, 
słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz 
Niego.  Miłować Go całym sercem, całym umysłem i 
całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko 
więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».  Jezus 
widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: 
«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie 
odważył się więcej Go pytać. 



    Czytanie z księgi powtórzonego prawa                      

          6:2-6  

Mojżesz tak powiedział do ludu: 
«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie 

Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, 
twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś 

długo mógł żyć. 
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze 
powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, 

Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. 
Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz 

miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej 
duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w 

twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję». 

Czytanie z listu do hebrajczyków              5:1-6                                                      

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

Bracia: 
Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć 

nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na 
wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na 

wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do 
Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. 

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, 
niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, 
wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest 

obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej 
ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To 

bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. 
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych 

słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, 
ustanawia Syna doskonałego na wieki. 

       Og ł osz e nia  

• W poniedziałek, 1 listopada przypada Uroczystość 

Wszystkich Świętych. W tym roku w Stanach 

Zjednoczonych nie jest to święto nakazane. Msze 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. nabożeństwo 

za zmarłych i pierwsze wypominki. 

• W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za zmarłych 

podczas nabożeństw wypominkowych, które będą zawsze 

w poniedziałki podczas Mszy Św. o 7 PM. Pierwsze 

nabożeństwo będzie we wtorek 2 listopada w Dzień 

Zaduszny. Karteczki z imionami zmarłych wraz z ofiarą 

prosimy wrzucać do skrzynki oznaczonej napisem 

WYPOMINKI w przedsionku kościoła. 

• 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. 

• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. Okazja 

do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 wieczorem. 

O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 

zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej Mszy 

Św. o 6:30. 

• W przyszłą niedzielę 7 listopada zapraszamy w szczególny 

sposób na Mszę Św. o 1 PM wszystkie dzieci.  

• W niedzielę 7 listopada Wspólnota Polska zaprasza na 

Festiwal Zup. Tego dnia grupy działające przy naszej 

parafii przygotowują ucztę dla smakoszy. Każda z nich 

ugotuje jedną, wyśmienitą zupę, którą będzie można 

degustować na miejscu,lub na wynos. Będzie to 

wydarzenie wyjątkowe, taka okazja nie zdarza się na co 

dzień. Spośród wszystkich, wyłonimy najsmaczniejszą 

„Królową Zup”,która zostanie nagrodzona. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną.  

Intencja Papieża Franciszka 

na listopad                                              

Intencja powszechna:                                             
Osoby cierpiące na depresję  

Módlmy się, aby osoby cierpiące na 
depresję albo burnout znajdowały u 
wszystkich wsparcie i światło, 
otwierające na życie.  

        Słowa Św. Jana Pawła II   

"Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, 
których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia 
nam wymagań, którym nie moglibyśmy 
sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną 

pomocą".  

                                    (Książka "Wstańcie, chodźmy!", 2004 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 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

 

Kwota do uzbierania    $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   95,974   84% 

Kwota zebrana            $   80,110   70%  

Brakująca kwota         $    34,434   30% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  23-24  października, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $             11,436.97   

 Donacje  $                  925.00                                                            

   $              12,361.97                        
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $  7,100.00             

 Donacje $                   170.00                                                      

   $               7,270.00    

Razem  $            19,631.97                                 

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (7,368.03 )  

Służba Eucharystyczna  6 - 7 listopada , 2021    

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

         Sobota      Sobota        Sobota 

       Niedziela          Niedziela                    Niedziela 

Maria Serafin 

Andrzej Talaska 

Tadeusz  Leszewicz 

 

Tadeusz Młynek 

Krystyna Waz 

Jerzy Waz 

 

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Włodek Szyda 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Kamila Pocica 

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 

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  

  1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.  
Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla 
innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z 
całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, 
zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć 
tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma 
zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. 

 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem 
Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). 
On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko 
rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. 
 
W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego 
kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież 
Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. 
Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten 
nie jest traktowany jako obowiązek. 
 
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, 
gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w 
Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł 
prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w 
tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i 
ofiarować odpusty zupełne. 
 
Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym 
uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji 
zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 
Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie 
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego 
o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna. 
 

   








