
Zakon Ojców  Franciszkanów Zakon Ojców  Franciszkanów KKonwentualnychonwentualnych  
P

a
ra

fi
a

 
P

a
ra

fi
a

 Ś
w

. M
ał

go
rz

at
y 

M
ar

ii
Ś

w
. M

ał
go

rz
at

y 
M

ar
ii   9 / 0 9 / 2 0 1 89 / 0 9 / 2 0 1 8   

1
1

1
 S

. 
H

ub
b
a

rd
 S

t.
 A

lg
o
nq

u
in

, 
lL

 6
0

1
0

2
1

1
1

 S
. 

H
ub

b
a

rd
 S

t.
 A

lg
o
nq

u
in

, 
lL

 6
0

1
0

2
  

 

      23 N23 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

Mk 7:33b-34 

„O„ONN  WŁOŻYŁWŁOŻYŁ  PALCEPALCE  WW  JEGOJEGO  USZYUSZY    

II  ŚLINŚLIN   DOTKN ŁDOTKN Ł  MUMU  J ZYKAJ ZYKA;  ;    

AA  SPOJRZAWSZYSPOJRZAWSZY  WW  NIEBONIEBO, ,   

WESTCHN ŁWESTCHN Ł  II  RZEKŁRZEKŁ  DODO  NIEGONIEGO: : 

«E«EFFATHAFFATHA», », TOTO  ZNACZYZNACZY: O: OTWÓRZTWÓRZ  SISI Ą”Ą”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„Zaraz otworzyły si  jego uszy,  
wi zy j zyka si  rozwi zały i mógł prawidłowo mówić.”  

      Drodzy Przyjaciele!  

   Parę lat  temu oglądałem   interesujący film  Ś „The King's   
Speech”,  polski tytuł filmu Ś „Jak zostać królem.” Film opowiada 
o Królu Anglii Jerzym VI, który miał tak poważną wadę wymowy, 
że wiele razy doprowadzało go to do łez, agresji i beznadziei. Jego 
żona Elżbieta widząc cierpienie męża, znalazła mu logopedę, który 
używając nietradycyjnych metod, takich jak czołganie się po  
podłodze, głośne wrzeszczenie i wypowiadanie wulgarnych słów, 
pomógł królowi mówić w miarę płynnie. Na koniec filmu możemy 
obejrzeć wzruszającą scenę, w której Król Jerzy VI przemawia  
do narodu w radiowym wystąpieniu, dodając swojemu ludowi 
odwagi i nadziei pod koniec Drugiej Wojny wiatowej.  
    Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam, w jaki sposób  
Jezus przywrócił mowę człowiekowi, który był głuchoniemy.  
Jezus dotknął śliną języka głuchoniemego. W tamtych czasach 
wierzono, że ślina odpędza demony. Powiedział również Ś Effatha, 
to znaczy , otwórz się. Więzy języka tego człowieka rozwiązały się  
i mógł prawidłowo mówić. Słowo Ś “ prawidłowo” użyte tutaj  
w języku greckim, ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie wyraża 
myśl, że człowiek ten mówił płynnie i bez żadnych wad. Natomiast 
drugie znaczenie tego słowa informuje nas, że człowiek ten mówił 
dobrze, sensownie, szlachetnie.  

    Dzisiejsza Ewangelia każe nam spojrzeć na naszą mowę, jako 
szczególny dar od Pana Boga. Bóg chce, abyśmy się tym darem posługiwali w sposób szlachetny, mądry i uczciwy. Zdarza 
się nam jednak, że dar mowy jest przez nas nieużywany, wtedy, kiedy popełniamy grzechy języka jakimi sąŚ kłamstwo, 
donosicielstwo, obmowa , oszczerstwo, plotka, półprawdy i manipulacja. Dzisiaj więcej rozważań poświęcimy  
donosicielstwu i plotce.  

    Donosicielstwo należy do tych grzechów, o których bardzo rzadko się mówi, jeszcze rzadziej się z nich spowiada.  
Często spotykamy ten grzech w połączeniu z „lizusostwem”, czy pochlebstwem. Polega ono na przekazywaniu  
„w zaufaniu” (tylko nikomu o tym nie mów) wiadomości o bliźnim, które objęte są sekretem. Donosicielstwo stoi  
w jawnej sprzeczności z miłością bliźniego. Donosicielstwo przede wszystkim podcina zaufanie społeczne, niszczy  
harmonię panującą w danej społeczności, wprowadzając strach. W starożytnym Rzymie donosicielstwo było surowo  
karane, aby w ten sposób zapobiec obniżaniu się poziomu moralnego społeczeństwa. Donosicielstwo tym bardziej godne 
jest potępienia, że wśród motywów, którymi kieruje się donosiciel, najczęściej spotyka sięŚ chęć zysku, chęć  
przypodobania się ludziom w celu zrobienia kariery, chęć zemsty lub zazdrość.  
    Niewątpliwie najczęściej popełnianym „grzechem języka”, który zajmuje drugie miejsce zaraz po kłamstwie jest plotka. 
Wykroczenie to wbrew obiegowym opiniom podsycanym przez męski szowinizm nie jest domeną tylko płci pięknej, czyli 
pań. Również panowie w tym względzie mają niemałe „zasługi” i „zdolności”. Plotka tak jak i obmowa posługuje się  
prawdą, ale w sposób przewrotny i złośliwy. Polega ona na przekazywaniu swojemu rozmówcy zasłyszanych o nim  
wiadomości, wraz z podaniem ich źródła, w postaci imienia i nazwiska, lub w taki sposób, aby rozmówca dochodził tego, 
kto wypowiedział o nim taką opinię. Wiadomości tego typu są najczęściej przez usłużnego „informatora” odpowiednio 
wyolbrzymiane i koloryzowane. Ten, kto rozsiewa plotki, lub jest uczestnikiem plotkarskich „biesiad”, wprowadza zamęt  
i niepokój wśród ludzi i jako taki ponosi odpowiedzialność za złą atmosferę w danej grupie, czy wspólnocie. Powinien 
wziąć sobie głęboko do serca słowa z Księgi PrzysłówŚ „Kto sieje nieprawość, zbierać będzie nieszczęście i laska jego  
gniewu uderzy w niego samego” (Prz 22, 8).  
    Starajmy się więc używać daru naszej mowy zgodnie z zamiarem Bożym, czyli szlachetnie i mądrze. 

Słowa źwangelii wg Słowa źwangelii wg   
Św. Marka  7, 31Św. Marka  7, 31--3737  

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon  
przyszedł nad Jezioro Gali lejskie,  
przemierzając posiadłości Dekapolu. 

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, 
żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, 
z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,  
westchnął i rzekł do niegoŚ «Effatha»,  
to znaczyŚ Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego 
uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł  
prawidłowo mówić. 

Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. 
Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to 
rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówiliŚ 
«Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym 
słuch przywraca i niemym mowę». 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  WWRZESIEŃRZESIEŃ: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała  
dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. 

MM YŚLIYŚLI   DDNIANIA 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  2.IX.20182.IX.2018 

Tygodniowy Bud et  $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   11,622.00  

-ofiary złożone online  $     4,607.00  

Razem   $  16,229.00 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND   $  94,661.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,450.00 

Kwota zadeklarowana $     96,199.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA    35, 435, 4--77AA  

Powiedzcie małodusznymŚ «Odwagi! Nie bójcie się!  
Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata;  
On sam przychodzi, by was zbawić». 

Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się  
otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język  
niemych wesoło wykrzyknie. Bo trysną zdroje wód na 
pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia 

zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice 
wód. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. J. JAKUBAAKUBA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  JJKK  2, 12, 1--55 

Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego,  

Jezusa Chrystusa uwielbionego, nie ma względu na 
osoby. 

Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek 
przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę  
i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie,  
a wy spojrzycie na bogato przyodzianego i powiecie: 

«Ty usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś 
powiecieŚ «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka 
mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie 
stajecie się sędziami przewrotnymi? 

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie  
wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz 
na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy 

Go miłują? 

Jeśli chcecie być szczęśliwi i wytrwać do końca, jeśli 
pragniecie, aby wszystko szło dobrze, starajcie się  
nabywać cnoty! 

Mój Zbawicielu, powierzam Ci tych, którzy nie mają 
już siły, aby przyjść do Ciebie i prosić o uzdrowienie. 
Poślij do nich ludzi, którzy pomogą im uwierzyć,  
że Ty jesteś uzdrowieniem. 

 W poniedziałek 10 września zapraszamy na Mszę 
św. o 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W zeszłym tygodniu  do biuletynu został dołączony 
list biskupa naszej diecezji odnośnie ostatnich  
wydarzeń w Kościele, związanych ze skandalami. 
Biskup prosi o włączenie się do modlitwy w tej  
intencji. Specjalna Msza św. zostanie odprawiona 
w najbliższy piątek 14-go września o 6 wieczorem. 

 W przyszłą sobotę 15-go września zapraszamy  
na projekcję filmu w języku polskimŚ  
„Bóg w Krakowie”. Projekcja odbędzie się  
w budynku starej szkoły po Mszy św. o 6.30  
wieczorem. Serdecznie zapraszamy. 

 W weekend 22/23-go września w naszej parafii 
odbędzie się Oktoberfest organizowany przez 
naszą amerykańską szkołę parafialną. Więcej  
informacji na stronie internetowej i w biuletynie. 

 Grupa Młodzieżowa Jana Pawła II zaprasza  
uczniów klas: 7, 8 oraz licealnych na spotkanie, 

które odbędzie się w przyszłą sobotę 15-go  

września o 4Ś30 PM w budynku starej szkoły. 



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 

PoniedziałekŚ                             7:00 pm 

Dni świąteczneŚ                              7:30 pm 

I Piątek MiesiącaŚ                           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 

PiątekŚ                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowied  Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

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

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am 

 

SSŁU BAŁU BA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

9/15/20189/15/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

9/16/20189/16/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Maja Fajczyk 

Maya Rogalski 

Philip Pedicone 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Ada Saletnik 

Ania Furman 

Philip Furman 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Zuzanna Bajda 

LLEKTORZYEKTORZY  

Jarek Kawecki 

Krystyna Skoczylas 

Kasia Zeliszczak 

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 

Janina Adamczyk 

Marcin Wojtulewicz 

Iwona Hess 


