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    27 N27 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA      

  „Jezus im rzekł: „Jezus im rzekł:   

Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie:   

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący,   

stał się głowicą węgła…”stał się głowicą węgła…”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„O „O NICNIC  SIĘSIĘ  ZBYTNIOZBYTNIO  NIENIE  TROSKAJCIETROSKAJCIE, , ALEALE  WW  KAŻDEJKAŻDEJ  SPRAWIESPRAWIE  WASZEWASZE  PROŚBYPROŚBY  PRZEDSTAWIAJCIEPRZEDSTAWIAJCIE  BBOGUOGU    

WW  MODLITWIEMODLITWIE  II  BŁAGANIUBŁAGANIU  ZZ  DZIĘKCZYNIENIEMDZIĘKCZYNIENIEM.  A .  A POKÓJPOKÓJ  BBOŻYOŻY, , KTÓRYKTÓRY  PRZEWYŻSZAPRZEWYŻSZA  WSZELKIWSZELKI  UMYSŁUMYSŁ, ,   

BĘDZIEBĘDZIE  STRZEGŁSTRZEGŁ  WASZYCHWASZYCH  SERCSERC  II  MYŚLIMYŚLI  WW  CCHRYSTUSIEHRYSTUSIE  JJEZUSIEEZUSIE.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

Pewna historia opowiada o Massenie, jednym z generałów Napoleona Bonapartego. Tenże generał razem  

ze swoją armią liczącą 18000 żołnierzy, otoczył jedno z mniejszych austriackich miast, które było totalnie  

bezbronne wobec tak wielkiej armii generała Masseny. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, rada miasta  

zebrała się, aby dyskutować warunki poddania. W czasie dyskusji o zaprzestaniu obrony i oddania miasta  

najeźdźcą, jeden ze starszych członków rady wstał i przypomniał wszystkim obecnym, że była to właśnie  

Niedziela Zmartwychwstania. Zaproponował, aby mieszkańcy miasta, tak jak zawsze na Zmartwychwstanie  

i tym razem poszli do kościoła, uczcić Chrystusa Zmartwychwstałego i oddać obronę miasta w ręce Boga. 

Wszyscy zgodzili się z jego sugestią. Zaczęto bić w dzwony kościoła, aby zgromadzić mieszkańców  

na modlitwie. Kiedy żołnierze generała Masseny usłyszeli radosne bicie dzwonów, pomyśleli, że austriacka 

armia przyszła na pomoc miastu. Nie czekając długo, zwinęli swój obóz i oddalili się w pośpiechu.  

W ten sposób miasto uniknęło przejęcia przez wrogów. 

Ta historia rzuca nam trochę światła na to, co św. Paweł mówi do nas w drugim czytaniu z Listu do Filipian. 

Wiara w Boga ma duży wpływ na nasze życie w sytuacjach trudnych i problemowych. Ludzie, którzy nie  

wierzą w Boga, zazwyczaj odpowiadają na problemy zmartwieniem i głębokim smutkiem. Ludzie wiary  

natomiast, odpowiadają na problemy modlitwą i zaufaniem Bogu. 

Zazwyczaj mamy wiele zmartwień i problemów związanych z dziećmi, pracą, zdrowiem itp.  

Niektóre z tych problemów są wielkie i poważne, niektóre nie. Ale każdy z nich musimy jakoś rozwiązać. 

Zmartwienia i obawy mogą zabrać dużo miejsca w naszym życiu. Czasami nawet dominują nas i paraliżują. 

Ale tak jak zauważyliśmy w opowiadanej historii, zmartwienia i obawy tylko podtrzymują nasze myśli  

o poddaniu się w obliczu problemów i wyzwań. Poprzez modlitwę wzywamy Boga naszego Ojca, który  

podnosi nas z naszego zwątpienia i daje nam nowe pomysły i możliwości  do rozwiązania naszych problemów.  

W modlitwie nie powierzamy naszych losów człowiekowi, ale Bogu, który prowadzi nas drogami dla nas  

najlepszymi.  

Możemy zauważyć, że prawdziwa i dobra modlitwa, zawiera zawsze ufność w Boga. Kiedy mówimy Bogu  

o naszych obawach i zmartwieniach, wtedy również powierzamy Mu sprawę ich rozwiązania. To znaczy,  

że nawet wtedy, gdy po naszych modlitwach , problemy nie były rozwiązane tak, jak byśmy sobie tego życzyli, 

mamy w sercu pokój , ponieważ wierzymy, że spełniła się Boża wola. Taką postawę widzimy w życiu  

Św. Franciszka z Asyżu, który spotkał się z wieloma trudnościami, przeciwnościami i problemami.  

Zawsze jednak odpowiadał na nie pełną ufności w Boga modlitwą. Zakończmy więc tą refleksję modlitwą  

Św. Franciszka przed ukrzyżowanym Chrystusem: 

NNAJWYŻSZYAJWYŻSZY, , CHWALEBNYCHWALEBNY  BBOŻEOŻE,,  

ROZJAŚNIJROZJAŚNIJ  CIEMNOŚCICIEMNOŚCI  MEGOMEGO  SERCASERCA  II  DAJDAJ  MIMI, P, PANIEANIE,,  

PRAWDZIWĄPRAWDZIWĄ  WIARĘWIARĘ, , NIEZACHWIANĄNIEZACHWIANĄ  NADZIEJĘNADZIEJĘ  II  DOSKONAŁĄDOSKONAŁĄ  MIŁOŚĆMIŁOŚĆ,,  

ZROZUMIENIEZROZUMIENIE  II  POZNANIEPOZNANIE,,  

ABYMABYM  WYPEŁNIAŁWYPEŁNIAŁ  TTWOJEWOJE  ŚWIĘTEŚWIĘTE  II  PRAWDZIWEPRAWDZIWE  POSŁANNICTWOPOSŁANNICTWO. .   

AAMENMEN..  



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 9-go października zapraszamy na Mszę 

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo różańcowe. 

 W sobotę 21- października grupa młodzieżowa serdecz-

nie zaprasza wszystkich chętnych na projekcję filmową 

sztuki Jana Pawła II-go : „Przed sklepem Jubilera”. 

Projekcja odbędzie się po Mszy św. o 6.30 wieczorem w 

kościele. Po filmie zapraszamy na papieskie kremówki.  

 Nasza Polska Szkoła organizuje Zabawę Andrzejkową 

w sobotę 11-go listopada w Allegra Banquets   

w Villa Park IL. Bilety do nabycia dzisiaj po Mszy św. 

 W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać wypominki.  

Karteczki z imionami zmarłych i ofiarą prosimy wkładać do 

skrzynki z napisem: WYPOMINKI z tyłu kościoła. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza 21, 33Św. Mateusza 21, 33--4343  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych  

ludu: 

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien  

gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 

wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu 

oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do  

rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 

chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili,  

trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, 

więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak  

samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, 

tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz  

rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest 

dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego 

dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy  

i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy,  

co uczyni z owymi rolnikami?» 

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę  

odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu 

będą oddawali plon we właściwej porze». 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 

„Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący,  

stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem  

w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam:  

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane  

narodowi, który wyda jego owoce». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  5, 15, 1--77  

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego  

miłości ku swojej winnicy! 

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż 

okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej  

szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, 

także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda 

winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. 

«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie  

z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą  

moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie 

uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by  

winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? 

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: 

rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej 

ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, 

nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty  

i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz». 

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie 

z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam 

sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, 

a oto krzyk grozy. 

 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN  FFLPLP  4, 64, 6--99  

Bracia: 

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze 

prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu  

z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa 

wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli  

w Chrystusie Jezusie. 

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe,  

co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co  

zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 

chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. 

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co 

usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju 

będzie z wami. 



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  PPAŹDZIERNIKAŹDZIERNIK::  

IINTENCJANTENCJA  OOGÓLNAGÓLNA    

Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane  

poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana  

możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

„Nawet najbardziej logicznie myślącym ludziom zdarzają się  

czasem okresy poplątanego myślenia” - uważa ksiądz Michał 

Heller. 

Dzierżawcy, którzy w tak naiwny i prymitywny sposób  

zaplanowali przejęcie winnicy, prawdopodobnie działali w stanie 

zamroczenia. 

Szymon Hołownia porównuje grzech do wietnamskiej podróbki: 

kosztuje więcej, niż obiecywano, i do niczego później się nie  

przyda. 

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

10/14/201710/14/2017  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

10/15/201710/15/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica 

Natalia Pocica 

Patryk Pocica 

Michal Przbylski 

Sebastian Hess 

Kacper Zapal 

Ania Mucha 

LLEKTORZYEKTORZY  

Andrzej Talaska 

Ryszard Zalewski 

Maria Serafin  

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 

służby proszeni są  

o zgłoszenie się do zakrystii 

najpóźniej 10 min przed 

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Marcin Wojtulewicz 

Janina Adamczyk 

Iwona Hess 


