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Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, 

bo nikt, kto czyni cuda w imię moje,                
nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie”. 
           
                                           Mk 9, 39b 



Od o. Witolda  
 
 

 

             Zaskakująca historia 

            W naszej wspólnocie franciszkańskiej 
już od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad 
projektem umieszczenia jakiegoś wizerunku 

Matki Bożej w naszym kościele. Nie wiedzieliśmy, co by mogło 
być najlepszym wyborem: czy  i jaki obraz lub figura. Wtedy ktoś 
mi powiedział, że stare figury Matki Bożej i św. Józefa znajdują się 
w piwnicy kościoła. Poszedłem zobaczyć. Święty Józef nie był w 
najlepszym stanie: odłamana rączka Dzieciątka Jezus, zły stan 
farby i przemalowanie w ogóle nie odpowiednie. Figura Matki 
Bożej wcale nie wyglądała lepiej: brakujące palce obu dłoni i 
wypłowiały oraz brudny kolor. Jednak Matka Boża ciągle 
wyglądała lepiej niż św. Józef. Postanowiliśmy sprawdzić jakby 
figura wyglądała w kościele. Umieściliśmy ją i wyglądała 
niesamowicie. Wiedzieliśmy już, że chcemy mieć figurę. 
Sprawdziliśmy parę frm próbując kupić odpowiednią nową figurę. 
Ciągle jednak wydawało mi się, że powinniśmy spróbować 
zrestaurować te stare figury. Ktoś mi powiedział, że były używane 
w „kościele”, pomieszczeniu, używanym do odprawiania mszy św. 
w dzisiejszym McDonell Hall w budynku starej szkoły kiedy jeszcze obecny kościół był w budowie.     

 Jedna z naszych polskich parafianek powiedziała mi, że te figury nie mają tylko wartości historycznej, ale także duchową. 
Też tak to widziałem. Tyleż ludzi w przeszłości modliło się przed tymi figurami! Te figury przez całe lata były świadkami życia 
religijnego w naszej parafii. Ta duchowa wartość była o wiele bardziej istotna niż wartość historyczna. Wspomniana parafianka 
zaproponowała mi, że jej syn mógłby odrestaurować figury. Jednak, nie było to takie proste. Ów młodzieniec wahał się, nie chciał 
bowiem „zepsuć” dzieła. Próbował znaleźć odpowiednie farby do renowacji i po przeglądnięciu się figurze Matki Bożej, odnalazł 
znak firmowy firmy, która jak się okazało ciągle w Chicago istnieje a która było producentem tym figur. Zabraliśmy te figury do tej 
firmy i dowiedzieliśmy się jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Otóż powiedziano nam, po sprawdzeniu w starych katalogach 
firmy, że obie te figury były wyprodukowane w latach 20-tych XX wieku. To oznacza, że mają około stu lat i były jeszcze w 
pierwotnym kościele w Algonquin, który już nie istnieje. Wartość historyczna i duchowa po prostu została wywindowana mocno w 
górę. Musieliśmy te figury Matki Bożej i św. Józefa odrestaurować. Trzeba było uzbroić się w cierpliwość i czekać, jednak efekt 
renowacji jest przepiękny. Obom figurom został przywrócony pierwotny kolor i blask.  

 Oto dlaczego, bracia i siostry figury Matki Bożej i św. Józefa z Dzieciątkiem zostaną uroczyście wprowadzone do naszego 
kościoła i poświęcone w niedzielę, 3 października. Podczas Mszy św. o 9 rano Rycerze Kolumba wprowadzą figury ze wszystkimi 
honorami. Figury umieścimy na nowych podestach już miesiące wcześciej wykonanych dzięki szczodrości Jima Hajosta, brata 
naszej Music Director, Grace Pascolini. 

 Myślę, że to jest dla nas niesamowita okazja do uświadomienia sobie, że nasza parafia posiada historię. Powinniśmy 
dziękować Bogu za ten dar. Kiedy się będziemy modlić przed tymi odrestaurowanymi figurami, możemy sobie uświadomić, że 
kontynuujemy to, co wielu, którzy żyli przed nami rozpoczęło tutaj w Algonquin, i czym oni żyli. Sto lat temu, Katolicy w 
Algonquin chcieli wielbić Boga i karmić swoje dusze i ciała poprzez sakramenty. Powstała więc wspólnota wiernych, parafia. 
Wybudowali kościół i kupili te właśnie figury. Sześć lat temu obchodziliśmy stulecie naszej parafii. Znaczącym jest, że w Roku św. 
Józefa, w czasach kiedy katolickie rodziny potrzebują naszej opieki i obrony, Bóg pobłogosławił nas taką właśnie historią i nasz 
kościół będzie ubogacony poprzez figury rodziny, która jest najlepszym przykładem Chrześcijańskiego życia. 

 Chciałbym wyrazić moją wdzięczność wszystkim, którzy wsparli ten projekt: 
wszystkim darczyńcom za ich wsparcie finansowe, tym którzy pomogli dobrą radą i słowem, 
oraz tym którzy cierpliwie razem z nami czekali na rezultaty. Niech was wszystkich Bóg 
błogosławi. Mam nadzieję, że wszystkich ucieszy obecność nowych – „starych” figur Matki 
Bożej i św. Józefa w naszym kościele. Wierzę, że to pomoże nam odnaleźć schronienie w 
ramionach naszej Niebieskiej Matki oraz opiekę i wstawiennictwo św. Józefa. Przede 
wszystkim, mam nadzieję, że wszyscy sobie uświadomimy fakt, że nasza wspólnota ma bardzo 
głęboki duchowy potencjał ze względu na 
generacje ludzi żyjących tutaj przed nami i 
wielbiących Boga. My wszyscy 
kontynuujemy to dzieło i naszym 
obowiązkiem jest przekazanie pałeczki 
następnym generacjom. 

Pokój i Dobro,              

Fr. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
            9:38-43, 45, 47-48 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto 
nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i 
zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: 
«Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie 
będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko 
nam, ten jest z nami.  Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że 
należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody.      A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u 
szyi i wrzucić go w morze. 

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; 
lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z 
dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja 
noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być 
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem 
grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do 
królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 



    Czytanie  z księgi  Liczb                11:25-29  

Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z 
ducha, który był w nim, i przekazał go owym 
siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, 
wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to 
jednak. 

Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się 
Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo 
należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. 
Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. 

Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: «Eldad i 
Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie». Jozue, 
syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie 
Mojżesza, zabrał głos i rzekł: «Mojżeszu, panie mój, 
zabroń im!» Ale Mojżesz odparł: «Czyż zazdrosny jesteś 
o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał 
Pan swego ducha!» 

                                                                  
Czytanie z listu św. Jakuba Apostoła 
                                                                    5:1-6 

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na 

utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, 

szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro 

zardze wiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw 

wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście 

w dniach ostatecznych skarby. 

Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, 
którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu 
Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród 
dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. 
Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam 
oporu. 

       Og ł osz e nia  

• Przypominamy, że w budynku kościoła powrócił 
obowiązek noszenia masek zakrywających noc i usta. 

• W poniedziałek, 27 września zapraszamy na 
wieczorną Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo 
eucharystyczne. 

• Bóg zapłać wszystkim, którzy się włączyli w 
organizację Oktoberfest, zwłaszcza pracownikom i 
rodzicom naszej Katolickiej Szkoły, pracownikom 
Polskiej Szkoły i członkom Polskiej Wspólnoty w  
naszej parafii. Mamy nadzieję, że dochód z tej akcji 
będzie wielkim wsparciem dofinansowania remontu 
dachu budynku naszej szkoły. Także dziękujemy 
wszytkim, którzy przyszli, uczestniczyli i w ten 
sposób wspomogli tę inicjatywę. 

• Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do 
zaangażowania sie w parafii. Są to: Chórek 
Dziecięcy, Ministranci, Grupa Młodzieżowa Jana 
Pawła II, Chór dla dorosłych, Lektorzy, 
Marszałkowie oraz Ministrowie Eucharystii. Więcej 
informacji oraz kontakty są umieszczone w 
biuletynie. 

• 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 3 października będzie pierwsza 
niedziela miesiąca. Po długim czasie znowu wracamy 
do Mszy Św. z udziałem dzieci. Tak więc w sposób 
szczególny zapraszamy na Mszę św. o 1 PM 
wszystkie dzieci. 

• W przyszłą niedzielę odbędzie się wprowadzenie do 
naszego kościoła odrestaurowanych figur Matki 
Bożej oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Wprowadzenie 
i poświęcenie odbędzie się na mszy św. o 9 rano. 
Podczas polskiej mszy św. o 1 PM będzie uroczyste 
odsłonięcie figur już umieszczonych na ich miejscu 
przeznaczenia. Figury te pochodzą jeszcze z 
pierwotnego kościoła w Algonquin sprzed stu lat. Są 
zapisem historii wspólnoty parafialnej tu w 
Algonquin, dlatego mają dla nas wartość nie tylko 
historyczną, ale także duchową. Więcej o historii 
zrestaurowania figur możecie przeczytać w 
dzisiejszym biuletynie. Bóg zapłać wszystkim, którzy 
duchowo oraz finansowo wsparli ten projekt. 

• 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.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

        Słowa Św. Jana Pawła II   

 Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście 

się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani 

iść pod prąd obiegowych poglądów i 

rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która 

stawia człowiekowi wymagania.                                                       

             List do młodych całego świata, 1985 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              $   91,732   80% 

Kwota zebrana            $   74,695   65%  

Brakująca kwota         $    39,849   35% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  18 - 19 września, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              11,634.57   

 Donacje  $                   197.00                                                            

   $              11,831.57                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $   7,805.00             

 Donacje $                    218.00                                                      

   $                8,023.00    
Razem  $               19,854.57                                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (7,145.43 )  

 

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  - 3 października, 2021   

Lektorzy                     Ministranci   Sobota 10/02              

Grzegorz Dobek                      Kamila Pocica                        
Jerzy Waz                                            Natalia Pocica                                                                    
Katarzyna Zeliszczak         Patryk Pocica         
  

Ministrowie Eucharystii                                                      Niedziela 10/03 

Tadeusz Leszewicz                              Alex Koszykowsk              
Zuzanna Waz                                                 Bartek Koszykowski                                     
Grzegorz  Dobek                             Alex Kramarz  
                        Klaudia Słowikowski 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


 

                              

       Oktoberfest 2021 








