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    25 N25 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA      

„...Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? „...Czy nie o denara umówiłeś się ze mną?   

Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu 

ostatniemu dać tak samo jak tobie. ostatniemu dać tak samo jak tobie.   

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, Czy mi nie wolno uczynić ze swoim,   

co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz,   

że ja jestem dobry? Tak ostatni będą że ja jestem dobry? Tak ostatni będą 

pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.”pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
„O„OSTATNISTATNI  BĘDĄBĘDĄ  PIERWSZYMIPIERWSZYMI  AA  PIERWSIPIERWSI  OSTATNIMIOSTATNIMI.”.”  

Drodzy przyjaciele: 

Gospodarz z dzisiejszej Ewangelii zrobił coś, co  

sprzeciwia się naszej logice i ludzkiemu sposobowi  

myślenia. Na początku właściciel winnicy wydaje się być 

człowiekiem bardzo dobrym. Podoba się nam, że dał 

możliwość pracy w swojej winnicy wszystkim, którzy tego 

potrzebowali. Ale to, że zapłacił tyle samo tym co  

pracowali w winnicy cały dzień i tym, którzy pracowali 

tylko przez chwilę, wydaje się być bardzo  

niesprawiedliwe, a wręcz zniechęcające do ciężkiej  

i solidnej pracy. Ale gospodarz z dzisiejszej Ewangelii, to 

Bóg, i Jego myśli nie są naszymi myślami, ani nasze  

drogi Jego drogami, tak jak to usłyszeliśmy w pierwszym 

czytaniu. Bóg zaprasza nas do pracy na rzecz Jego  

miłości i dobra dla jednej, ważnej przyczyny. Jest nią  

Boża chwała i wejście do Bożego Królestwa. Jeśli głów-

nym motywem czynienia dobra w naszym życiu jest chęć 

zyskania światowej sławy, pochwał i próżność wywyższa-

nia się nad innych, wtedy nie zaznamy pokoju w naszych 

sercach. Zawsze będziemy porównywać się z innymi, bę-

dziemy się zadręczać i martwić, że ktoś jest lepszy od nas. 

Będziemy zazdrościć innym, będziemy pełni stresu, gnie-

wu i niepewności. Jedynym lekarstwem na to, jest robić 

wszystko jak najlepiej ze względu na Boga , myśleć bar-

dziej o Bożej chwale niż o swojej chwale i dziękować  

Bogu za to , że z Jego łaski możemy czynić dobro. Wtedy 

nasza ufność w Boga będzie mocniejsza, nasze samolub-

ne intencje będą słabnąć a w sercu nastanie pokój. 

Św. Matka Teresa z Kalkuty była mistrzynią w czynieniu 

dobra tylko ze względu na Boga i Jego Chwałę. Tą swoją 

postawę wyraziła w pięknym tekście, który kiedyś opubli-

kowała. Na koniec tej refleksji chciałbym się podzielić z wami tym tekstem, który wyrósł z doświadczenia jej 

życia i służby dla Boga:  

„Ludzie często są niedorzeczni, nielogiczni i samolubni. Przebacz im mimo wszystko. 

Jeśli jesteś życzliwy dla innych, ludzie mogą cię oskarżyć, że kierują tobą samolubne,  

fałszywe motywy. Bądź życzliwy mimo wszystko. 

Jeśli osiągniesz sukces bądź pewny, że zyskasz paru fałszywych przyjaciół i kilku prawdziwych  

wrogów. Odnoś sukcesy mimo wszystko. 

Jeśli jesteś uczciwy i szczery, niektórzy będą cię oszukiwać. Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko. 

Spędzając lata, budując coś dobrego, pamiętaj, że ktoś może obrócić twoje dzieło w ruinę przez jedną 

noc. Buduj mimo wszystko. 

Jeśli znalazłeś szczęście i pokój, ludzie mogą zazdrościć ci tego. Bądź szczęśliwy mimo wszystko. 

Daj z siebie innym to najlepsze co masz, a i tak niektórzy będą niezadowoleni. Mimo wszystko daj im 

to najlepsze, co posiadasz. Na końcu zobaczysz, że najważniejsze rzeczy dzieją się tylko między tobą  

a Bogiem. To co najważniejsze nigdy nie dzieje się ani nie działo między tobą a ludźmi.” 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza Mt 20, 1Św. Mateusza Mt 20, 1--16a16a  

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą  

przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, 

który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć  

robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami 

o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, 

stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie  

i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. 

Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej 

i dziewiątej, tak samo uczynił. 

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych 

stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień  

bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie  

najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do 

swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im  

należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. 

Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej 

dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. 

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 

„Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich  

z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to 

odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci 

krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, 

co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak 

samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 

chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem  

dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi  

ostatnimi». 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Na pytanie, co powiedziałby Hitlerowi, gdyby 

mógł z nim porozmawiać, Karl Barth stwierdził: 

„Jezus umarł za twoje grzechy”. 

Miłosierdzie Boże wydaje się nie przyzwoite: za 

jedną godzinę otrzymali taką samą zapłatę, jak ci, 

którzy pracowali cały dzień. 

Lesze Kołakowski uważa, że gdyby Bóg był  

tylko sprawiedliwy, trafilibyśmy do piekła, bo 

wszyscy zasługujemy na potępienie. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 25-go  zapraszamy na Mszę 

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo  

eucharystyczne. 

 W przyszła sobotę zapraszamy do biblioteki 

parafialnej po Mszy św. o 6.30 PM 

 W niedzielę za tydzień 1-go października  

o 1 PM Msza św. z udziałem dzieci.  

Podczas Mszy św. poświęcenie i rozdanie  

różańców dzieciom, które w tym roku  

szkolnym przystępują do Pierwszej Komunii 

Świętej. Po Mszy zapraszamy na pączki. 

 Również   w przyszłą  niedzielę  

błogosławieństwo zwierzątek na placu  

kościelnym o 3 PM. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  55, 655, 6--99 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,  

wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj  

bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy 

swoje knowania. Niech się nawróci do Pana,  

a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż 

hojny jest w przebaczaniu. 

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze 

drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak  

niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad 

waszymi drogami i myśli moje – nad myślami  

waszymi. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN    

FFLPLP  1, 201, 20CC--24. 2724. 27AA 

Bracia: 

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to 

przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem 

żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć 

w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam  

wybrać? Nie umiem powiedzieć. 

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, 

a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze;  

pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze 

względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób 

godny Ewangelii Chrystusowej. 

 

Początek października  

to dni poświęcone  

św. Franciszkowi z Asyżu.  

Pragnę was zaprosić na dwie  

szczególne celebracje w te dni. 

W niedzielę 1-go października  

o godz. 3:00 Pm odbędzie się  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄTEK  

na placu kościelnym. 

We wtorek 3-go października  

o godz. 7:00 wieczorem  

w kościele zapraszamy na  

TRANZITUS 

czyli nabożeństwo  

upamiętniające przejście  

św. Franciszka z tego świata  

do Boga.  

Pokój i Dobro. 

ZZAPRASZAMYAPRASZAMY  



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 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA  MMODLITWYODLITWY  

NANA  WWRZESIEŃRZESIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA: :   

Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miej-

scami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości. 

--  24 września 24 września --  

bł. Herman Kalekabł. Herman Kaleka  

Herman urodził się 18 lipca 1013 

roku jako syn Wolfrada II, hrabiego 

w Altshausen. Urodził się ułomny, 

sparaliżowany, tak że z trudem tylko mógł się poruszać.  

Dlatego otrzymał przydomek Kaleka (Contractus, der  

Lehme). Rodzice oddali syna do opactwa benedyktyńskiego 

w Reichenau. Mnisi przyjęli kalekę ze względu na zasługi, 

jakie hrabia położył dla opactwa. 

Tu dopiero okazało się, jak nader hojnie Opatrzność  

zrekompensowała u Hermana kalectwo fizyczne dobrami 

duchowymi. Nie mogąc oddawać się pracy fizycznej ani  

nawet swobodnie się poruszać, Herman chłonął wiedzę  

z bogatej biblioteki zakonnej. Dość szybko tak bardzo się 

wyspecjalizował, że stał się jedną z najbardziej  

wykształconych osób w swoich czasach. Zostawił także po 

sobie wiele dzieł. Najsłynniejsze z nich to Chronicon, czyli 

przegląd ważniejszych wydarzeń od początków ery  

chrześcijańskiej do roku 1054. Jego Kronika zdradza duży 

talent historyka. Jest napisana jasno, zwięźle, obiektywnie  

i chronologicznie. Kronikę kontynuował jego uczeń, Bertold 

z Reichenau. Herman zajmował się także naukami ścisłymi: 

matematyką, geometrią i astronomią. Zasłynął jako znawca 

na polu muzyki. Napisał oryginalną, pionierską pracę  

De musica. Był także utalentowanym kompozytorem.  

Ułożył wiele antyfon, sekwencji i hymnów. Wśród nich do 

dziś śpiewane Salve Regina, Alma Redemptoris  

i Veni Sancte Spiritus. Nadto pisał utwory ascetyczne, ułożył 

Martyrologium, oparte na innych, a nawet sporządzał  

instrumenty muzyczne. 

Zmarł 24 września w 1054 roku w 41. roku życia. Oddawany 

mu od samych początków kult zatwierdził urzędowo papież 

Pius IX w roku 1863. 

brewiarz.pl 


