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„GDY BRAT TWÓJ ZGRZESZY ,
IDŹ I UPOMNIJ GO W CZTERY OCZY.

JEŚLI CIĘ USŁUCHA, POZYSKASZ SWEGO BRATA.”
Mt: 18, 15

R EFLEKSJA
Nie ma nic gorszego niż stwierdzenie: A nie mówiłem ci, żebyś tego nie robił? Robienie wyrzutów,
nieustanne przypominanie o błędzie potrafi zamknąć każdego, zablokować go na lata.
Takie zwrócenie uwagi nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Jest raczej chwaleniem samego siebie,
że miałem rację, ostrzegając kogoś.
O takiej sytuacji opowiada Karen Kingsbury w książce
pt. „Po tej stronie nieba”. Rodzice dorosłego Josha
pokładali w nim wielkie nadzieje, chcieli, żeby
studiował, znalazł dobrą pracę, rozwijał swoje
zdolności. Tymczasem syn miał inne plany życiowe.
Wolał pracować jako kierowca lawety, przyjeżdżając
do wypadków. Rodzice byli tym rozczarowani. Myśleli
o synu jako życiowym nieudaczniku. W pewnym
momencie w Josha wjeżdża pijany kierowca,
sprawiając, że staje się on kaleką. Gdy ze szpitala
dzwoni do matki, jej pierwsze słowa to przypomnienie,
że przecież zawsze mu mówiła, żeby studiował,
rozwijał się, a nie zajmował się pracą kierowcy.
Te słowa matki zablokują syna na zawsze. Nigdy nie
przyzna się rodzicom, że został kaleką, ratując życie
dwóm młodym kobietom. Będzie przechowywał
zdjęcia dwóch uratowanych przez siebie kobiet, pełne
wdzięczności listy od ich rodziców, ale nigdy nie powie
o tym rodzicom. Według rodziców marnował sobie
życie w podrzędnej pracy. Dla obcych ludzi był
bohaterem, który przypłacił zdrowiem troskę o innych.
Dopiero, gdy umarł, rodzice uświadomili sobie, jak
wspaniałą osobą był ich syn (K. Kingsbury, „Po tej
stronie nieba”, Radom 2011).

Słowa Ewangelii wg
Św. Mateusza Mt 18, 15-20
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię
usłucha, pozyskasz swego brata.
Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze
jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch
albo trzech świadków oparła się cała
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś
Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie
usłucha, niech ci będzie jak poganin
i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będzie, to wszystko otrzymają od mojego
Upomnienie jest ważnym komunikatem dla drugiego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj
człowieka, że nas skrzywdził, że cierpimy. Istotny jest albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem
jednak sposób upomnienia, aby nie był publiczny czy pośród nich».
obraźliwy. Dobrze, jeżeli potrafimy powiedzieć
o naszym cierpieniu, emocjach. Tak jak Maryja powiedziała do znalezionego w świątyni
dwunastoletniego Jezusa: Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Nie było krzyku, nie było
obrażania, przykrych słów. Było opowiedzenie o swoim cierpieniu spowodowanym brakiem Dziecka.
Ks. Piotr Andryszczak

CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA
EZECHIELA EZ 33, 7-9

O GŁOSZENIA


W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy na
Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne.



W najbliższą sobotę 16 września o 4.30 PM
odbędzie się spotkanie polskiej grupy
młodzieżowej. Spotkanie będzie w budynku
Starej szkoły.

Tak mówi Pan:
«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na
stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust
napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu.
Jeśli do występnego powiem: Występny musi
umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego 
sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu
swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego
śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś
występnego, by odstąpił od swojej drogi
i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej 
drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś
swoją duszę».

Zapraszamy dziewczynki i chłopców, którzy
przyjęli I Komunie św. do grupy
ministrantów, spotkanie organizacyjne będzie
w niedzielę, 24 września po Mszy św. o godz.
1 po południu.
Również zapraszamy dzieci klas drugich
i starsze do chórku dziecięcego. Spotkanie po
wakacyjne będzie w niedzielę 17 września
o godz. 11:30 rano w budynku starej szkoły.

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA
INTENCJA APOSTOLSTWA
APOSTOŁA DO RZYMIAN
MODLITWY NA
RZ 13, 8-10
WRZESIEŃ:
Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną
miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił
Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie
zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne
– streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego
swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza
zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym
wypełnieniem Prawa.

M YŚLI D NIA
„Gdyby dureń rozumiał, że jest durniem,
przestałby nim być, a więc durnie to ludzie pewni,
że nie są durniami” - pisał Stefan Kisielewski.
Ludzie nazbyt pewni siebie, którzy nie przyjmują
uwag i napomnień, nie są zdolni do
jakiegokolwiek rozwoju czy też doskonalenie
siebie.
Czesław Miłosz uważał, że można mieć nawet
75procent racji, ale jeżeli ktoś mówi, że ma 100
procent, to jest gwałtownik, rabuśnik i łajdak.

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym,
były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje
świadectwo miłości.

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

www.saintmargaretmary.org
PO POLSKU

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320
847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
Poniedziałek:
Dni świąteczne:
I Piątek Miesiąca:

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
Piątek:

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek Miesiąca:

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

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

