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U r o c z y s t o ś ć   

O b j aw i e n i a  Pa ń s k i e g o  



Objawienie Pańskie (Trzech Króli)  
 

Dzisiaj, w uroczystość Objawienia Pańskiego możesz 
pobłogosławić swój dom sam. Jak to zrobić?  
 

1. Zaproś do tego całą rodzinę.  
 

2. Uczyńcie znak krzyża i pomódlcie się słowami tej 
modlitwy (modlitwę odczytuje na głos jeden z 
domowników):  
 

Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i 
Miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty! Najsłodszy 
Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu nieba i 
ziemi, Synu Boga Żywego dla nas ukrzyżowany, zmiłuj 
się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech 
Twoje Boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech 
Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego 
wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby 
się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech Święte Imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie 
obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa Swoim 
macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie niech go strzegą. Święci Apostołowie niech będą szafarzami jego 
dostatków. Święci Ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego 
domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza 
Rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, Święty 
Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci Aniołowie Stróżowie uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby 
zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji wszelkiego 
nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, 
Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen.  
 

3. Poświęconą kredą napisz na drzwiach wejściowych do swojego domu C + M + B + 2023. Gotowe.  
 

Pokój i Dobro  
 

Bracia franciszkanie.  
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SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  MATEUSZA
           Mt. 3,13-17 

 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, 
żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan 
powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja 
potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 
do mnie?» 

 

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak 
godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 
 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim 
niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego 
jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A 
oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie».  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

                                         Iz 42, 1-4.6-7 

To mówi Pan: 
 

«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany 
mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że 
duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom 
Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da 
słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie 
trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się 
knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie 
zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na 
ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. 
 

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za 
rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię 
przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, 
abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co 
mieszkają w ciemności».  

Czytanie z Dziejów Apostołskich                    
                Dz 10,34-38 

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w 
Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: 
«Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu 
na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 
ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. 
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im 
pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem 
wszystkich. 
 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od 
Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem 
Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając 
wszystkich, którzy byli pod władzą diabła».  

 

• Dzisiaj, jutro jasełka w wykonaniu uczniów 

naszej polskiej szkoły. Jasełka będą w kościele, 

bezpośrednio po Mszy św. Po jasełkach 

zapraszamy wszystkich do budynku ministry 

center na wspólne kolędowanie z poczęstunkiem 

(barszcz z krokietem, dla dzieci: hot dog). Wstęp 

bezpłatny. Można przynieść coś słodkiego. 

 

• Jest jeszcze kilka miejsc na kolędę. Zapisy po 

Mszach w j. polskim oraz w biurze parafialnym. 

  

• W poniedziałek 9.01 nie będzie Mszy św. i 

nabożeństwa o godz. 7 PM. 

 

• Wszystkim Wam – naszym parafianom i gościom 

życzymy błogosławionej niedzieli i całego 

tygodnia.  

OGŁOSZENIE: 

Polska szkoła poszukuje osoby na stano-

wisko woźnego.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
z dyrekcją szkoły: 

Dyrektor: Tadeusz Młynek tel 224 436 0321 

Vice dyrektor: Agnieszka Kostrzewa tel 224 600 0406. 



Parafia  
Św. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Strona Internetowa:                    
www.po-polsku.stmargarettmary.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. Zbigniew Zajchowski Email:                           
                  frzibi@saintmargaretmary.org 

O. Tomasz Ryba E-mail: 
                        frtomasz@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 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA NA STYCZEŃ 

Intencja: Za wychowawców 

Módlmy się, aby wychowawcy byli 
wiarygodnymi świadkami, ucząc 
braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając 
przede wszystkim wrażliwych młodych 
ludzi.  

Adoracja w naszej parafii 

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

  KOLEKTA TYGODNIOWA z 31 grudnia/1 stycznia, 2023                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              16,016.00   

 Donacje  $                4,787.00                                                               
                                 $              20,803.00                                                
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $                7,375.00                                     
 Donacje $                1,800.00                                                      
   $                9,175.00      
 Razem                  $              29,978.00  

Budżet $23,500            Nadmiar:       (6,478.00) 

Modlitwa 

Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce, a 

przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha bądź 

naszą obroną. Oby go Bóg 
pogromić raczył, pokornie o 

to prosimy, a Ty, Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana 

i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 

strąć do piekła.      

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (gr. Epifania), która w naszym kraju 
znana jest pod nazwą Trzech Króli. Uroczystość ta jest pamiątką dnia, w którym nowo narodzony Syn Boży 
objawił się na ziemi w tajemnicy Wcielenia, ukazując się poganom w osobie Dzieciątka. Jest to uroczystość 
najstarsza i jedna z największych w roku kościelnym. Swymi początkami sięga III w. 
 

Była najpierw obchodzona w połączeniu z uroczystością Bożego 
Narodzenia przez chrześcijan obrządku wschodniego. Na Zachodzie 
Epifania jest świętowana 6 stycznia już od IV w. Dzień ten jest ponadto 
pamiątką hołdu złożonego przez trzech Mędrców ze Wschodu nowo 
narodzonemu Jezusowi w stajence betlejemskiej. Tłumaczy to 
zwyczajową nazwę tej uroczystości: Trzech Króli, która wśród wiernych 
Kościoła katolickiego jest najpopularniejsza. Wydarzenie złożenia hołdu 
znamy z 2 rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. Jednak Ewangelista 

podaje bardzo mało informacji o przybyszach ze Wschodu, nie nazywa ich wcale królami, ale Mędrcami. 
Nigdzie też nie zostało powiedziane, ilu ich przybyło do Betlejem. Ich liczbę ustaliła późniejsza tradycja, 
przyjmując umownie, że skoro Jezusowi złożono trzy dary, to również ofiarodawców musiało być trzech. 
Ponadto dopiero od IX w. tradycja średniowieczna wymienia ich imiona - Kacper, Melchior i Baltazar, które 
jednak nie mają potwierdzenia w Ewangelii. 
 

Dawniej w dniu tym święcono złote przedmioty, kadzidło, mirrę, a także kredę. 
Chodziło tu o upamiętnienie darów złożonych Jezusowi. Nieznaną w Polsce 
mirrę zastępowały ziarenka jałowca, kadzidłem natomiast były wymieszane z 
żywicą zioła. Do naszych czasów przetrwał głównie zwyczaj święcenia kadzidła 
i kredy, którą po powrocie z kościoła wypisywano na drzwiach inicjały trzech 
królów oraz datę bieżącego roku, np. K+M+B 2002. Podane symbole, 
przyjmowane powszechnie jako pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu, w 
tradycji Kościoła są tłumaczone też inaczej, gdy przyjmiemy, że K (łac. C), M i 
B są pierwszymi literami łacińskich wyrazów: Christus Multorum Benefactor - 
tzn. " Chrystus dobroczyńcą wielu", albo: Christus Mansioni Benedicat - czyli 
"Niech Chrystus błogosławi temu domowi". Ostatnie z powyższych tłumaczeń stanowi noworoczne 
błogosławieństwo udzielane domowi przez Kościół. Oznaczanie drzwi takimi symbolami jest świadectwem 
tego, że w danym domu mieszka rodzina chrześcijańska. 
 

W Polsce z dniem tym wiązały się także różne tradycje i liczne zwyczaje ludowe. Jeszcze w pierwszych 
dziesięcioleciach XX w. dzień 6 stycznia nazywano "szczodrym" lub "świętym dniem". Był to dzień spotkań 
rodzinnych i sąsiedzkich, zabaw, poczęstunków, wręczania darów. Do domów, zwłaszcza na wsi, przychodzili 
kolędnicy, wśród których tylko w tym dniu można było zobaczyć Trzech Króli. Byli to chłopcy przebrani za 
wschodnich magów, w szatach wypożyczonych z parafii. 
 

W tym dniu w kościołach do szopki wstawiano figury Trzech Króli, a poświęconym kadzidłem okadzano 
domostwa. Dawniej, w niektórych okolicach Polski czas pomiędzy Bożym Narodzeniem a uroczystością 
Trzech Króli uważano tak dalece za święty, że nie wykonywano w tym okresie żadnych ciężkich prac. 
Pogoda, jaka w tym dniu panowała wróżyła nadchodzącą wiosnę: "Na Trzy Króle słońce świeci, wiosna do 
nas pędem leci". 
 

Wraz z uroczystością Objawienia Pańskiego kończy się nastrojowy czas Polskich Godów, a rozpoczyna czas 
zapustów, trwający do Środy Popielcowej.  



Dla Najmłodszych 


