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„Starajcie się naprzód o królestwo „Starajcie się naprzód o królestwo   

i o Jego sprawiedliwość…”i o Jego sprawiedliwość…”  

Mt 6:33a 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
CCOO  JESTJEST  NAJWAŻNIEJSZENAJWAŻNIEJSZE??  

Amos Oz napisał swego czasu niewielką opowieść zatytuło-

waną „Przygoda w Jerozolimie”. Opowiada ona o jedenasto-

letnim chłopcu o imieniu Simchi, zakochanym w rówieśnicz-

ce Esterze. Pewnego dnia chłopak otrzymuje od swojego 

wujka Cemacha rower. Chwali się tym koledze, a ten dopro-

wadza do wymiany roweru na kolejkę szynową. Bardzo szyb-

ko kolejkę wymienia na psa. A pies ostatecznie ucieka. Jedy-

ną pociechą, jaka mu zostaje, jest znaleziona temperówka. 

Zrozpaczony chłopak wraca do domu i zostaje ukarany przez 

ojca. Siada na ulicy i płacze. Przedziwnym trafem spotyka go 

ojciec Estery, pytając o powód rozpaczy. Simchi kłamie, mó-

wiąc, że zgubił klucz, a rodzice wrócą następnego dnia. Oj-

ciec Estery zabiera go więc do swego domu, gdzie chłopak 

pół nocy może rozmawiać z ukochaną Esterą. Musiał wszyst-

ko stracić, by los ofiarował mu to, na czym najbardziej mu 

zależało: wyznanie miłości. Miłość Simchi i Estery skończyła 

się po 6 tygodniach, bo wszystko na świecie się zmienia. Z 

pozoru naiwna historia nabiera wymiaru filozoficznego. 

Skoro nawet najważniejsza miłość może ulec zmianie, to co 

jest najważniejsze? Jezus nie zostawia nam wielkiego wybo-

ru: najważniejszą troską człowieka jest królestwo Boga i jego 

sprawiedliwość: przyjaźń z Bogiem i sprawiedliwe życie na 

ziemi, jakby się było w niebie. Słyszałem to tysiące razy: 

„najważniejsze jest zdrowie” albo „najważniejsze to pienią-

dze” czy „najważniejsze to rodzina”. Żadne z tych obiektów 

ludzkiej troski nie jest grzechem, ale najważniejszą troską 

człowieka, według Jezusa, jest troska o zapewnienie sobie 

przyjaźni z Bogiem. 

To, co Jezus nazywa królestwem Boga, jest wyrażeniem, któ-

re trzeba przemyśleć. W czasach Jezusa było wiele królestw  

i wielu królów, byli cesarze i imperia. Pośród ponad 50 mi-

lionów ludzi, którzy mieszkali w obrębie imperium, tylko 

część mogła cieszyć się tak zwanym obywatelstwem, czyli 

być Rzymianami. Posiadanie obywatelstwa wiązało się z peł-

nią praw i przywilejów, zwolnieniem z podatków oraz za-

pewnieniem bezpieczeństwa. Być obywatelem królestwa Bo-

ga to już nie żyć słowem „muszę”, tylko słowem „mogę”. Troska o królestwo jest w istocie troską o troskę Boga 

o mnie, ale też troską o moich braci i siostry, o Kościół. Dla mnie, kapłana, jest bardzo ważna świadomość 

przynależenia do Boga i Kościoła. Nie modlimy się słowami: „Ojcze MÓJ”, tylko „Ojcze NASZ”! Cała Księga 

Kapłańska jest pełna zaimków dzierżawczych. Ta księga podkreśla, że mam być JEGO kapłanem i On ma być 

MOIM Bogiem. Ja troszczę się o to, by być JEGO, a ta troska sprawia, że On jest MÓJ. Amos Oz na samym 

końcu „Przygody w Jerozolimie” dopisał dalsze dzieje. Ojciec Simchiego odebrał kolejkę i zwrócił ją, odzysku-

jąc rower. To był rower JEGO syna. Myślę, że tym bardziej Bóg nie pozwoli, by ktokolwiek, kto jest JEGO, zo-

stał utracony bezpowrotnie. To jest właśnie królestwo: przynależność, która daje mi przywilej odzyskania 

mnie przez Boga z każdego zatracenia. 

SSłowa łowa EEwangelii wg wangelii wg   

św. św. MMateusza Mt 6, 24ateusza Mt 6, 24--3434  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego – miło-

wał; albo z jednym będzie trzymał, a drugim 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie! 

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się  

o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani  

o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż 

życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało  

więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom 

podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do 

spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 

wy nie jesteście ważniejsi niż one? 

Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną 

chwilę dołożyć do wieku swego życia? 

A o odzienie czemu się martwicie?  

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną: nie 

pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet 

Salomon w całym swym przepychu nie był tak 

ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, 

które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 

Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej 

was, ludzie małej wiary? 

Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będzie-

my jedli? co będziemy pili? czym będziemy się 

przyodziewali? Bo o to wszystko poganie  

zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że 

tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się  

naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-

wość, a to wszystko będzie wam dodane. 

Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień 

sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień 

każdy swojej biedy». 

OO. A. AUGUSTYNUGUSTYN  PPELANOWSKIELANOWSKI  OSPPEOSPPE  



MMYŚLIYŚLI   DD N I AN I A   

Indianin mówi do antropologa: „Wy przekazuje-

cie dzieciom pieniądze, my - drzewa i zwierzęta”. 

Nie można stawiać na równi starania o prawy 

Boże [duchowe] i dobrobyt materialny 

[cielesne]. 

„Dusza nasza zabłąkała się w ciało [...] i nie mo-

że wierzyć w nic innego” - twierdził Blaise Pascal. 

FFRANCISZKAŃSKARANCISZKAŃSKA   AADOPCJADOPCJA   

  Również w tym roku zapraszamy do udziału  

w projekcie Franciszkańska Adopcja. Polega ona 

na za sponsorowaniu dziecku z Ugandy  

możliwości edukacji w szkole podstawowej.   

Koszt nauki w szkole wraz z wyżywieniem  

i mundurkiem szkolnym wynosi $ 140 za rok. 

Warunkiem jest zobowiązanie sponsorowania 

dziecka przynajmniej przez trzy lata. Chętnych  

prosimy o zgłoszenie się do biura parafialnego  

i wypełnienie formy oraz opłaty za pierwszy rok . 

Opłatę należy dokonać formą czeku na  

Conventual Franciscans, z dopiskiem  

Franciszkańska Adopcja.  

  Dziękuję tym parafianom, którzy już są  

zaangażowani w tę formę pomocy naszej misji  

w Ugandzie. Ci z Was którzy zakończyli trzyletnią 

adopcję, mogą ją na nowo podjąć poprzez  

wypełnienie formy i wpłacenie sumy za pierwszy 

rok adopcji. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  49, 1449, 14--1515 

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie  

zapomniał». 

«Czyż może niewiasta zapomnieć o swym  

niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?  

A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę 

o tobie» – mówi Pan. 

 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO    

LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  4, 14, 1--55 

Bracia: 

Niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za 

szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj 

się żąda, aby każdy z nich był wierny. 

Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę  

osądzony przez was, czy przez jakikolwiek  

trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie 

sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie  

niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. 

Pan jest moim sędzią. 

Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie 

przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co  

w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. 

Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy na 

Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W tym tygodniu rozpoczniemy okres  

Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Msza 

św. w języku polskim będzie o 7.30 PM.  

 W tym tygodniu jest także pierwszy piątek 

miesiąca. Spowiedź będzie w piątek o godzinie 

7 PM. Potem o godzinie 8 PM zapraszamy na 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej z Komunią 

Świętą. 

 W sobotę 4 marca będzie nabożeństwo  

pierwszej soboty po Mszy św. o godzinie  

6.30 PM. 

 W niedzielę za tydzień 5 marca będzie  

pierwsza niedziela miesiąca, zapraszamy więc 

na Mszę św. z udziałem dzieci o 1 PM. 



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 - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

 

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. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

03/04/201603/04/2016  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

03/05/201703/05/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica 

Patryk Pocica 

Natalia Pocica 

Dylan Szczepanski 

Jacob Szczepanski 

Gabriel Waz 

Krzysztof Zieba 

Patrick Kostrzewa 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Elżbieta Bartosz 

Maria Serafin 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Cichon  

Tadeusz Młynek 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Tadeusz Leszewicz 

Janina Adamczyk 

Monika Hess 

Iwona Hess 




