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U r o c z y s t o ś ć  S w i ę t e j  B o ż e j   

R o d z i c i e l k i  M a r y i  



Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki  
 

  
 

 

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 
rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy 
swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i 
niech cię obdarzy pokojem”. (Lb 6, 22-27)  
 

Bóg po raz kolejny błogosławi nam na 
nowy rok; my bardzo tego błogosławieństwa 
potrzebujemy. Codziennie. Warto wracać do 
fragmentu z dzisiejszego pierwszego czytania 
z Księgi Liczb (Lb) każdego dnia w tym 
nowym roku; więcej – uczynić z niego 
modlitwę, prosząc, by Jezus i Maryja 
prowadzili nas przez te bardzo niepewne 
czasy. Oni rozumieją ludzkie życie (jak 
spojrzymy na ich życie, to czasami naprawdę było trudne i pełne znaków zapytania), a 
jednocześnie uczą tego zaufania do Boga – Stwórcy, do końca.  
 

Dziś przeżywamy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – najlepszej Matki, która pragnie 
nam towarzyszyć, tak, jak towarzyszyła swojemu Synowi. Odmawiając dziś „Zdrowaś 
Mario”, polećcie się Jej opiece na ten rok. Błogosławcie także wasze rodziny, przyjaciół, 
osoby wam bliskie i te, które wam bliskie nie są. Wszyscy potrzebujemy modlitwy. Niech ten 
rok przybliża nas każdego dnia do Chrystusa.  
 

„Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech 
was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem”.  
 

 

Pokój i dobro  
 

 

Bracia franciszkanie.  

W             
G  

SŁOWA EWANGELII WG. ŚW.  ŁUKASZA
           Łk. 2,16-21 

 

Pasterze pośpiesznie udali się do 
Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz 
leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je 
ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało 
objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, 
którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co 
im pasterze opowiedzieli. 
 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te 
sprawy i rozważała je w swoim sercu. A 
pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 
Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, 
jak im to zostało przedtem powiedziane. 
 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało 
obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, 
którym Je nazwał Anioł, zanim się 
poczęło w łonie Matki.  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi Liczb                                     
        Lb 6, 22-27 

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: 
«Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto 
macie błogosławić Izraelitom. 
 

Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i 
strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe 
nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię 
obdarzy pokojem”. 
 

Tak będą wzywać imienia mojego nad 
izraelitami, a Ja im będę błogosławił».  

 

Czytanie z Listu Pawła Apostoła do 
Galatów                               Ga 4,4-7 

Bracia: 
 

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna 
swego, zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego 
pod Prawem, aby wykupił tych, którzy pod-
legali Prawu, byśmy mogli otrzymać 
przybrane synostwo. 
 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg 
zesłał do serc naszych ducha Syna swego, 
który woła: «Abba, ojcze!» A zatem nie jesteś 
już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 
synem, to i dziedzicem z woli Bożej.  

 

 

1. W poniedziałek 2.01 zapraszamy na Mszę św. i 
nabożeństwo o godz. 7 PM.  

2. Biuro parafialne będzie nieczynne w poniedziałek 
2.01.  

3. W piątek 6.01 przypada I piątek miesiąca. 
Spowiedź św. od godz. 6:30 PM, Msza św. o godz. 
7:30 PM. Zapraszamy.  
 

4.W sobotę 7.01 przypada I sobota miesiąca. Msza 
św. i nabożeństwo I soboty o godz. 6:30 PM. 
Zapraszamy.  
 

5. W niedzielę 8.01 zapraszamy na 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. Jak w poprzednich latach, 
prosimy o przyniesienie słodkiego poczęstunku, jak 
np. ciasto. Osoby chętne do przyniesienia czegoś 
słodkiego prosimy o zapisanie się na listę (po Mszy 
pani z polskiej rady parafialnej będzie przyjmować 
zapisy w przedsionku kościoła).  
 

6. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wizytę 
kolędową. Zapisy przed i po mszach w j. polskim 
oraz w tygodniu w biurze parafialnym. a 

7. Wszystkim Wam – naszym parafianom i gościom 
życzymy błogosławionego, szczęśliwego i zdrowego 
Nowego Roku.  

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 23/24 grudnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              16,393.67   

 Donacje  $                5,706.38                                                               
                                 $              22,100.05                                                
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $                6,287.00                                     
 Donacje $                    470.00                                                      
   $                6,757.00      
 Razem                  $              28,857.67  

Budżet $23,500            Nadmiar:       (5,357.05) 

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 Świętej Bożej Rodzicielki 

Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii Kościoła papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. 
rocznicy soboru, odbytego w Efezie w 431 r. Kościół na tym właśnie soborze jako dogmat ogłosił, że Maryja jest Matką 
Bożą. Papież Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 
1969 nie zniosła tego święta, ale je nawet podniosła do rangi uroczystości świąt nakazanych. Przeniosła je jednak na 1 
stycznia. Wybrano bardzo stosowny, nieprzypadkowy dzień: koniec oktawy Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu 
hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego świętej Rodzicielce. 
 

Przywilej Boskiego Macierzyństwa jest największym ze wszystkich niezliczonych przywilejów Maryi; jest on ich 
początkiem i źródłem. Jak dookoła Słońca krążą planety; jak przy swojej pani chodzą jej damy dworu i służki - tak od 
przywileju Boskiego Macierzyństwa są uzależnione wszystkie inne tytuły Maryi. Nie dziwi zatem to, że Kościół 
właściwie cały rok, przy różnych okazjach a nawet w dni powszednie, wysławia ten wielki przywilej Maryi. I tak w 
codziennych kapłańskich modlitwach Liturgii Godzin w antyfonie końcowej spotykamy słowa: " Witaj, Matko 
Zbawiciela!", "Witaj, Królowo nieba, Pani aniołów!", " Witaj korzeniu i bramo święta, z której Światło zeszło na 
ziemię", " Królowo nieba, wesel się, alleluja, albowiem, którego zasłużyłaś nosić, zmartwychwstał, jak przepowiedział, 
alleluja!", "Witaj, Królowo... a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż".  
 

W Adwencie Kościół stawiał nam przed oczyma świecę roratnią - symbol 
Bożej Rodzicielki, Matki obiecanego Zbawiciela. Czytania ostatnich dni 
Adwentu przypominały nam sceny ewangeliczne, bezpośrednio związane 
z tajemnicą Boskiego Macierzyństwa Maryi: jak np.: Zwiastowanie, 
Nawiedzenie św. Elżbiety itp. W Boże Narodzenie usłyszeliśmy natomiast 
słowa: "Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 
Dawidowego, zwanego Betlejem... żeby zapisać się z poślubioną sobie 
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w 
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w 
gospodzie" (Łk 2, 4-7). Wreszcie w hymnie na jutrznię w Boże 
Narodzenie i przez całą oktawę Uroczystości odmawia się słowa: 
 

Na czystą Matkę hojnie spływa 

 

Niebiańskiej łaski zdrój bez miary. 
 

W dziewiczym łonie swym wstydliwa 

 

Nieznane Panna nosi dary. 
 

Dom nietknięty Panny ciała 

 

Bóg na świątynię swoją zmienia - 
 

I Ta, co męża nie zaznała, 
 

Poczęła Władcę wszechstworzenia. 
 

Ten piękny hymn w poetycki sposób ukazuje ogromną rolę, jaką spełniła Matka Najświętsza w dziejach historii 
zbawienia, przynosząc na świat Zbawiciela. Dlatego słusznym się wydaje, aby okazać naszą szczególną wdzięczność 
Świętej Bożej Rodzicielce w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia, czyli 1 stycznia. Z pomocą przychodzi nam 
liturgia tego dnia, która cała jest przepełniona chwałą przywileju Maryi - Boskiego Macierzyństwa. 



Dla Najmłodszych 


