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    29 N29 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA      

On ich zapytał: On ich zapytał:   
«Czyj jest ten obraz i napis?» «Czyj jest ten obraz i napis?»   

  Odpowiedzieli: «Cezara». Odpowiedzieli: «Cezara».   
Wówczas rzekł do nich: Wówczas rzekł do nich:   

«Oddajcie więc Cezarowi to, «Oddajcie więc Cezarowi to,   
co należy do Cezara, co należy do Cezara,   

a Bogu to, co należy do Boga».a Bogu to, co należy do Boga».  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„O„ODDAJCIEDDAJCIE  WIĘCWIĘC  CCEZAROWIEZAROWI  TOTO, , COCO  NALEŻYNALEŻY  DODO  CCEZARAEZARA, ,   

AA  BBOGUOGU, , TOTO, , COCO  NALEŻYNALEŻY  DODO  BBOGAOGA”.”.  

   Drodzy Przyjaciele! 

  Pewien mężczyzna przebywający na wakacjach, 

przechadzał się na zewnątrz swojego hotelu  

w Acapulco, zażywając słonecznej kąpieli.  

Niespodziewanie jego uwagę przyciągnął  

krzyk kobiety, która klęczała przed swoim  

dzieckiem. Mężczyzna znał na tyle hiszpański,  

iż zrozumiał, że dziecko połknęło monetę.  

Długo się nie zastanawiając podbiegł, chwycił 

dziecko za pięty, obrócił je głową w dół,  

potrząsnął nim parę razy i amerykańska 25-cio 

centowa moneta wypadła z chłopca na chodnik. 

„Och, bardzo dziękuję proszę Pana” powiedziała 

kobieta. „Od razu Pan wiedział co zrobić,  

aby wydostać tą monetę z mojego dziecka.  

Czyżby był Pan lekarzem?” „Nie proszę Pani,”  

odpowiedział mężczyzna. „Pracuję dla  

Amerykańskiego Urzędu Skarbowego.” 

  Możemy powiedzieć, że jako chrześcijanie mamy 

podwójne obywatelstwo. Z jednej strony żyjemy  

tutaj na ziemi w konkretnym kraju i mamy obowiązek przyczyniać sie do jego dobra i rozwoju.  

Oczywiście mamy też obowiązek płacenia podatków, aby państwo mogło zagwarantować nam  

bezpieczeństwo, i aby starczyło środków na rozwój dobra wspólnego. Z drugiej zaś strony, jako ludzie 

wierzący w Boga, uświadamiamy sobie, że wszystko co mamy i posiadamy, włączając nasze życie,  

pochodzi od Boga. Mamy również inną Ojczyznę, Królestwo Boże, do którego zmierzamy. 

  W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, abyśmy oddali Bogu to, co do Niego należy. To znaczy,  

że trzeba abyśmy Mu oddali siebie samych, ze wszystkim co mamy. To oddawanie siebie samych  

Bogu, w szczególny sposób odzwierciedla się w niektórych formach i sposobach, dobrze nam  

znanych. Ponieważ Bóg nie przychodzi i nie puka do naszych drzwi, w tedy, kiedy nie oddajemy  

Mu tego co jest Mu należne, dlatego też bardzo łatwo zwalniamy się z obowiązku oddania mu tego, 

do czego ma prawo. Bardzo łatwo mówimy: „Pomodlę się później, pójdę do kościoła w następną  

niedzielę, będę lepszy, ale dopiero od jutra.” Słowa: później, w następną niedzielę, od jutra, często 

zamieniają się w słowo NIGDY. Nie ma nic bardziej ważniejszego od naszej relacji z Bogiem.  

Przyjdzie dzień, w którym wszystko, co uważaliśmy za bardzo ważne w naszym życiu, będziemy  

musieli zostawić za nami. Jedyną rzeczą, jaka zostanie z nami będzie nasza wiara w Boga oraz miłość 

do Niego i drugiego człowieka, okazana w codziennym życiu. Wiara zaś i miłość mogą rozwijać się 

tylko dzięki modlitwie i dobrym uczynkom. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza 22, 15Św. Mateusza 22, 15--2121  

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić 

Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze  

zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: 

«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i dro-

gi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie  

zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz 

nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek 

cezarowi, czy nie?» 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu  

wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi 

monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich 

zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzie-

li: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc 

cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy 

do Boga». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 23-go października zapraszamy na 

Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo różańcowe. 

 W sobotę za tydzień 28-go października zaprasza-

my do biblioteki parafialnej po Mszy św. o 6.30 

wieczorem.  

 W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać  

wypominki. Karteczki z imionami zmarłych 

 i ofiarą prosimy wkładać do skrzynki z napisem: 

WYPOMINKI, która znajduje się w holu  

kościelnym. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  45, 1. 445, 1. 4--66 

Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie:  

«Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić  

przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa,  

aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie 

zatrzasnęły. 

Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego 

wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, 

chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma  

innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, 

chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu 

słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic.  

Ja jestem Pan i nikt poza Mną». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

TTESALONICZANESALONICZAN  1 T1 TESES  1, 11, 1--55BB 

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan 

w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam  

i pokój! 

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich,  

wspominając o was nieustannie w naszych  

modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym  

na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą  

nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. 

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu  

waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was  

nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą  

i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą  

przekonania. 

NNAPRAWAAPRAWA  DDACHUACHU  NANA  KKOŚCIELEOŚCIELE  

Drodzy Parafianie! 

Dach naszego kościoła wymaga remontu, ponieważ 

po każdym deszczu w wielu miejscach są przecieki  

i woda niszczy nam ławki oraz karpet. Z każdym 

deszczem jest coraz gorzej. Dlatego po zapoznaniu 

się z oceną ekspertów, jedynym wyjściem jest wymia-

na pokrycia dachowego na nowe.  Cały czas miałem  

nadzieję że częściowe łatanie jak to robiliśmy przez 

ostatnich kilka lat wystarczy jeszcze na rok albo dwa, 

ale niestety nie. Jeszcze tej jesieni projekt naprawy 

dachu musi być przeprowadzony. Oprócz wymiany 

pokrycia dachowego na dachu spadzistym, trzeba 

również naprawić zniszczenia na dachu płaskim,  

który jest nad kaplicą kościoła i nad holem kościel-

nym. Projekt ten będzie nas kosztował $170,000, 

których oczywiście nie mamy. Dlatego na teraz  

musimy zaciągnąć kredyt na ten cel w Diecezji.  

Zwracam się więc  do was z prośbą o wsparcie  

finansowe tej naprawy. Im więcej zbierzemy na ten 

projekt w ramach parafii, tym mniej będzie do  

spłacenia. Ofiary proszę składać do koszyka z kolektą 

w kopertach z napisem naprawa dachu. Ci z was,  

którzy nas wspierają formą elektroniczną mogą to 

zrobić przez Give Central, gdzie jest utworzony  

Roof Repair Fund. 

Pokój i Dobro 

O. Piotr Sarnicki, OFM Conv. 



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  

10/28/201710/28/2017  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

10/29/201710/29/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Maya Rogalski 

Ada Saletnik 

Philip Pedicone 

Piotr Ptaszek 

Ania Furman 

Philip Furman 

Patrick Kostrzewa 

Maja Kostrzewa 

Gabriel Waz 

Krzyszto Zieba 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jerzy Markowski 

Anna Przybylska 

Agata Wiszowata 

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 

Grzegorz Dobek 

MonikaHess 

Jarek Kawecki 


