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„Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. 

Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie 

opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 

                                                        Mt 22, 32 



Od AdministratoraOd Administratora   
 
Wcielenie, Męka Pana Jezusa i Eucharystia – duchowość 
Franciszkańska 
 
 4-go października wszyscy Franciszkanie na całym 
świecie obchodzą uroczystość założyciela ich Zakonu. Święty 
Franciszek z Asyżu jest jednym z największych świętych w 
historii Kościoła. Wielu próbowało rozwiązać tajemnicę jego 
popularności i wpływu. Wielu próbuje znaleźć coś 
najdzwyczajnego i niekonwencjonalnego w jego osobowości. 
Jednak musimy pamiętać, że Franciszek był przede wszystkim 
dobrym katolikiem, który kochał Kościół i był przekonany, że 
Kościół jest jedyną drogą do zbawienia. 

  

 „Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 
zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.” (Mt 11, 27) 
Oto misterium Boga. Jeśli ktoś chce się do Boga zbliżyć, jedyną 
drogą, która do tego prowadzi jest Syn Boży dlatego, że nikt nie 
zna Ojca. Nikt nawet nie jest w stanie Go znać dlatego, że Bóg 
jest poza zasięgiem naszych możliwości. Jedyna droga 
prowadzi przez Syna ponieważ w Bożym Synu, Jezusie z 
Nazaretu, którego nazywamy Chrystusem, Bóg uczynił siebie 
samego widocznym i możliwym do odkrycia przez człowieka. 
Dlatego św. Franciszek z Asyżu skupił całą swoją duchowość 
na tajemnicy Wcielenia Słowa Bożego, Syna Boga, Jezusa 
Chrystusa. Dlatego św. Franciszek, pierwszy raz w historii 
przygotował szopkę Bożonarodzeniową w Greccio i był 
wzruszony kontemplacją tajemnicy Boga, który się stał 
człowiekiem. Bóg pragnął być blisko nas i zdecydował, że 
wyniesie ułomną ludzką naturę poprzez zaakceptowanie jej jako 
swojej własnej. Święty Franciszek, w swoim życiu duchowym, 
kontemplował człowieczeństwo Boga i Jego bezkresną miłość, 
która się objawiła we Wcieleniu, a później w Jego ofierze 
krzyża. Żeby poznać św. Franciszka, zrozumieć go, pochwycić tajemnicę jego prostoty, pokory, ubóstwa i mistycyzmu, musimy 
sobie uświadomić, że Franciszek był chrystocentryczny. To oznacza, że jego życie duchowe, jego religia, jego doświadczenie 
Chrześcijaństwa były bardzo mocno skoncentrowane na osobie Jezusa Chrystusa.    

  

 Wielu ludzi postrzega św. Franciszka jako świętego od przyrody, lub kogoś, kto przede wszystkim kochał przyrodę i 
którego duchowość była, powiedzmy, ekologiczna. Taki święty od zwierzątek i kwiatków. Lecz to nie prawda. Święty Franciszek 
postrzegał naturę jako znak Bożej obecności, wszechmocy i wspaniałości. Dla Franciszka najważniejsze było misterium Boga. 
Boga, który tak kochał człowieka, że posłał swojego Syna na ten świat, pozwolił Mu stać się człowiekiem, żyć ludzkim życiem i 
doświadczyć ludzkiej śmierci. Jednocześnie pozwolił Jezusowi połączyć swoje bóstwo z ludzką naturą i ocalić ją poprzez 
zmartwychwstanie oraz pozostawienie Siebie w Eucharystii jako pokarmu dla ludzkości aż do końca czasów. 
 

 Wcielenie, Męka Jezusa i Eucharystia są trzema filarami duchowości Świętego Franciszka. Oto dlaczego poprzez stulecia 
historii Zakonu Franciszkańskiego, bracia i siostry św. Franciszka próbowali przynieść ludziom te trzy rodzaje pobożności: 
kontemplację Bożego Narodzenia w Betlejem, rozważanie i ponowne przeżywanie Męki Pana Jezusa, oraz przede wszystkim, 
uwielbianie Boga, który jest nieustannie obecny wśród nas w Komunii św. Nie ma Franciszkanów bez tych trzech pobożności. 
Dobry Franciszkanin, czy to jest Franciszkański kapłan, brat czy siostra zakonna, mniszka w klasztorze kontemplacyjnym, jest 
zawsze osobą, która wybrała drogę do nieba poprzez rozważanie tych trzech tajemnic, trzech filarów Ewangelicznego poselstwa. 
Dlatego pozostałymi charakterystycznymi cechami Franciszkanizmu są ubóstwo, pokora i prostota. Jest tak dlatego, że nie można 
nawet próbować kontemplować tajemnic Wcielenia, Męki i Eucharystii bez bycia zupełnie pokornym, prostym i totalnie zależnym 
od Boga. Czyli jest to próba poznania Boga nie poprzez ludzką mądrość, czysto intelektualne podejście do Ewangelii, lub wysokich 
lotów wykształcenie. Ta próba poznania Boga jest próbą poprzez miłość Boga, który w prostocie obecności wśród nas w swojej 
ludzkiej postaci jako Wcielony Bóg, w naszym cierpieniu jako ukrzyżowany Zbawiciel i w naszej cielesnej słabości jako Wieczny 
Pokarm, pokazuje nam swoją miłość. A więc, aby Go poznać, musimy wpierw Go kochać. To jest to, co Jezus mówił o maluczkich, 
którym Ojciec Niebieski objawił tajemnicę zbawienia. To jest droga krzyża, i dlatego św. Paweł napisał w swoim Liście do 
Galatów, że jeśli by chciał się chwalić to jedynie krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

 

Narodzenie Bożego Syna, Jego Męka i Eucharystia to trzy podstawowe tematy. Zresztą św. Franciszek napisał w swojej Regule, że 
ktokolwiek by chciał wstąpić do Zakonu musi być wypróbowany z wiary katolickiej. Nie ma Katolicyzmu bez Syna Bożego, który 
się stał człowiekiem, bez Jego Męki i Zmartwychwstania i bez Eucharystii. 
 
Pokój i Dobro, 
 
o. Witold Adamczyk OFMConv. 
 

  

Słowa Ewangelii  Słowa Ewangelii    

wg Św. Mateusza  21, wg Św. Mateusza  21, 3333--4343  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, 

który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej 

tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę 

rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, 

by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego 

sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 

pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu 

posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 

mojego syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest 

dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego 

dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. 

Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z 

owymi rolnikami?» 

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w 

dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą 

oddawali plon we właściwej porze». 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten 

właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą 

węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. 

Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 

zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce». 

  



        

Słowa                             Słowa                             
Św. Jana Pawła IIŚw. Jana Pawła II   

Pomóż nam, święty Franciszku z Asyżu, 
przybliżyć Chrystusa Kościołowi                                       
i dzisiejszemu światu! Ty, który nosiłeś w swoim sercu 
zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj 
nas, abyśmy sercem bliskim Sercu Zbawiciela objęli 
sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, 
ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji 
współczesnej, wszystkie cierpienia współczesnego 
człowieka…  
                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                 Asyż, 5 XI 1978  

         
 

Czytanie z Księgi proroka Czytanie z Księgi proroka   

Izajasza  5, 1Izajasza  5, 1--77  

  „Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o 

Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał 

winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z 

kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku 

niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I 

spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 

wydała jagody. «Teraz więc,          o mieszkańcy 

Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między 

Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy 

mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by 

winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc 

dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę 

jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, 

by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie 

przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. 

Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz». Otóż winnicą 

Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem 

Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a 

oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.” 

Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła 
do filipian       2, 1do filipian       2, 1--1111 

 O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie 
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie                
i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który 
przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc      
i myśli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, 
co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, 
co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą        
i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie 
to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście 
i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 

OgłoszeniaOgłoszenia  

 W poniedziałek 5-go października zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo 

eucharystyczne. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na msze 

święte weekendowe przez link podany na stronie 

internetowej parafii albo dzwoniąc do biura. 

 Od tej niedzieli zmienia się w naszej parafii porządek 

spowiedzi. Nadal będziemy spowiadać we wtorki od 

6:30 do 7:30 wieczorem w biurze parafialnym. Jednak 

w tym tygodniu 6 października, we wtorek tej 

spowiedzi nie będzie ze względu na nasze 

franciszkańskie spotkanie. Dodatkowo spowiedź 

będzie w soboty w biurze parafialnym od 9 do 10 rano 

oraz od 3 do 4 po południu. Czyli w tym tygodniu 

spowiedź tylko w sobotę od 9 do 10 rano i od 3 do 4 

po południu. 

 W miesiącu listopadzie będziemy się modlić za 

zmarłych podczas nabożeństw wypominkowych. 

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. 

  

Intencje Papieskie na Intencje Papieskie na 

papaźździernik dziernik   

Intencja ewangelizacyjna:                               Intencja ewangelizacyjna:                               

Misja świeckich w Kościele.Misja świeckich w Kościele. 

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na 
mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w 
podejmowanie odpowiedzialności za Kościół. 



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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Czwartek:      9:00 am - 3:00 pm 

Piątek:                                     9:00 am - 12:00 pm 

Sobota:               Biuro nieczynne 

Niedziela:                                       Biuro nieczynne
                        
Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

Rozkład Mszy Św. Polskich 
 

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. Angielskich 
 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                                            9:00 am 

                                                         11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                                             9:15 am 
 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek:                                             6:30 - 7:30 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 

Kolekta   

 28 września, 2020 
Planowany Budżet   $28,000 

  

Kopertki 

 Niedziela $ 10,120.00  
 Inne               $ 2,210.00 

               $ 12,330.00 
  

Give Central Online Giving 

 Niedziela  $ 5,505.00  

 Inne                    $ 50.00 

               $  5,555,00 
  

Razem                     $  17,885.00  

      Transmisja Mszy Św.  

   Na Kanale: St Margaret Mary Media  

     Niedziela: 9:00 am w j. angielski 

           1:00 pm w j. polskim 

                                 Zapisy na Msze Św. 

Modlitwa Św. Franciszka 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,                                                          
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; 

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;                                          
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;                                              
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;                                                        
Światło tam, gdzie panuje mrok;                                                         
Radość tam, gdzie panuje smutek. 

Spraw abyśmy mogli,                                                                                   
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;                                                    
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;                                                     
Nie tyle szukać miłości, co kochać;     

Albowiem dając, otrzymujemy;                                                   
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,                                                         
A umierając, rodzimy się do wiecznego 
życia. 

Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1


Zapraszamy dzieci do udziału w modlitwie różańcowej.                   
Na stronie internetowej: https://po-polsku.saintmargaretmary.org/                                                są 

Tajemnice Różańca, które należy wydrukować, pokolorować, podpisać  i przesłać lub 

przynieść do parafii gotowe prace w niedzielę 1 listopada.                                                          

Spośród wszystkich prac rozlosujemy nagrody.   

Październik—miesiąc modlitwy o ochronę życia! 

Tylko życie ma przyszłość!                                                                                      

www.pro-life.pl   w j. polskim    &   www.respectlife.org/celebrate  w j. angielkim 

               Święty Franciszek z Asyżu  

          (Jan Bernardone) urodził się w 1181 lub w 1182 roku w rodzinie Piotra i Joanny (zwanej 

także Piką) Bernardone, w jednym z mniejszych miast włoskich - Asyżu (leży w pobliżu Perugii, 

w prowincji Umbria). "Prawie do 25 roku życia wraz z rówieśnikami brnął w próżności, a w 

pogoni za próżną chwałą, nie dał się nikomu prześcignąć, w żartach, w krotochwilach, w 

piosenkach, w pięknych strojach".                                                                                                                       

Walczy w wojnie między Perugią a Asyżemi trafia do niewoli (1202 r.). Po roku wraca do Asyżu 

bardzo chory i przeżywa początki duchowego nawrócenia. Franciszek rezygnuje z poszukiwania 

sławy rycerskiej i rozpoczyna drogę duchową.                                                            

24 lutego 1208 roku pod wpływem słów Ewangelii postanowił głosić Słowo Boże, nawołując 

mieszkańców Asyżu do pokuty i nawrócenia. Ta działalność spowodowała, że do Franciszka 

zaczęli dołączać inni młodzi mężczyźni, tworząc pierwszą wspólnotę Pokutników z Asyżu. W 

1209 lub 1210 roku papież Innocenty III ustnie zatwierdza w Rzymie sposób życia asyskich 

pokutników. Pierwsi franciszkanie zamieszkują najpierw w starej szopie w Rivo Torto, a później 

w szałasach pod Asyżem wokół malutkiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej 

(Porcjunkula).                                                                                                                                 

Podczas modlitwy w ruinach kościółka św. Damiana słyszy słowa Boga: "Franciszku, idź i napraw mój Dom, który, jak widzisz, 

cały ulega zniszczeniu ". Od tego momentu Święty własnymi rękoma z wyżebranych materiałów remontuje pięć małych 

kościółków, a praca fizyczna staje się dla niego forma miłości Boga.                                                                                      

W 1217 roku św. Franciszek zwołuje do Porcjunkuli pierwszą kapitułę braci (zjazd zakonników służący wzajemnej integracji i 

wyznaczeniu kierunków działania), który gromadzi ok. 5 tysięcy zakonników.                                                                                    

29 listopada 1223 roku papież Honoriusz III ostatecznie zatwierdza ułożoną przez Franciszka Regułę życia 

zakonników.                                                                                                                                                         

W Wigilię 1223 roku Franciszek udaje się do miasteczka Greccio, gdzie w raz z jego mieszkańcami 

przeżywa tajemnicę Bożego Narodzenia organizując pierwszą w historii "żywą szopkę".                                                                                                                     

Na dwa lata przed śmiercią w 1224 roku św. Franciszek przebywa na szczycie góry La Verna (Alwernia), 

gdzie otrzymuje na swoim ciele święte znaki męki Jezusa Chrystusa tzw. stygmaty (pięć ran Chrystusa 

Ukrzyżowanego).                                                                                                                                                      

3 października 1226 roku Franciszek umiera w otoczeniu swych braci, leżąc - z wyboru - nagi na ziemi przy 

kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Przed samą śmiercią prosił jeszcze braci, by mu 

odśpiewali pieśń słoneczną, potem wysłuchał fragmentu Ewangelii według św. Jana i pobłogosławił swoich 

duchowych synów.  

16 lipca 1228 roku papież Grzegorz IX ogłosił Franciszka świętym Kościoła rzymskokatolickiego. 

respectlife.org/celebrate

