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      25 N25 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

Mk 9:37a 

„K„KTOTO  PRZYJMUJEPRZYJMUJE  JEDNOJEDNO  ZZ  TYCHTYCH  DZIECIDZIECI  

WW  IMIĘIMIĘ  MOJEMOJE, M, MNIENIE  PRZYJMUJEPRZYJMUJE…”…”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

                     Drodzy Przyjaciele! 

  Wesoła historyjka opowiada o inteligentnym psie, który 

podczas rozmowy ze swoimi przyjaciółkami, dzikimi  

kaczkami, poprosił, aby te zabrały go z sobą na lot z północy 

na południe. Pies przygotował się do podróży wiążąc razem 

dwa końce grubego sznura łączącego kaczki i trzymając  

zawiązany w ten sposób supeł w swoim pysku. Lot  

przebiegał całkiem dobrze, aż do momentu, w którym ktoś 

stojący na ziemi nie zauważył przelatującej nad nim trójki. 

Zachwycony tym pomysłem, ten ktoś krzyknął: „Hej! czyj 

był ten pomysł.” Pies chciał od razu przypisać sobie całą  

zasługę i zawołał: „Mój”! Niestety robiąc to, otworzył pysk  

i wypuścił węzeł dzięki któremu kaczki unosiły go  

w powietrzu. Pies spadł na ziemię i tak zakończył swój psi 

żywot. 

W dzisiejszej Ewangelii uczniowie Jezusa dyskutowali,  

kto z nich jest największy. Cały czas nie pojmowali  

prawdziwego posłania Jezusa. Nawet po tym jak mówił im  

o swoim nadchodzącym cierpieniu i śmierci, cały czas  

marzyli o byciu wielkimi i sławnymi według standardów  

tego świata. Bardzo często i my sami myślimy o wielkości, 

która spoczywa w posiadaniu władzy, wysokiej pozycji  

w społeczeństwie, bogactwie i wywyższaniu się nad innych. 

Jest to wielkość, która sprzeciwia się wartościom Ewangelii. 

Odpowiedzią Jezusa na dyskusje apostołów jest krótka, ale 

bardzo wymowna lekcja, której im udzielił. Przez nich 

udziela jej również nam. „Jeśli kto chce być pierwszym, 

niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. A w Ewangelii Św. Łukasza Jezus dodaje: „Każdy, kto 

się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony”. Możemy jasno powiedzieć, że istnieją 

dwa rodzaje ludzi: pyszni i pokorni. Biskup Fulton Sheen napisał: „W niebie nie ma nikogo, kto by się nie stał 

wcześniej pokornym człowiekiem”. 

Jakie są niektóre znaki prawdziwej pokory? Po pierwsze prawda. Prawda w imię której przyjmujemy fakt,  

że pochodzimy od Boga i nic nie możemy bez Niego uczynić. Po drugie umiemy szczerze przyznać się do  

słabości, pomyłki, niewiedzy, braku doświadczenia i umiemy szczerze przeprosić i żałować za popełnione  

błędy. Po trzecie jesteśmy otwarci na lepsze pomysły i zmiany mimo, że nie pochodzą one od nas.  

Jesteśmy otwarci na krytykę. Po czwarte jesteśmy gotowi przebaczyć innym i sobie samym. Po piąte zawsze 

staramy się myśleć o innych jako lepszych od nas (nie mylić z niedocenianiem naszych własnych zalet).  

I na końcu, ale najważniejsze, to służyć innym. Mamy wiele możliwości każdego dnia, aby to robić.  

Wykorzystujmy je. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Marka  9, 30Św. Marka  9, 30--3737  

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On 

jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział.  

Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 

«Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. 

Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach 

zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli 

tych słów, a bali się Go pytać. 

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już  

w domu, zapytał ich: «O czym to  

rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli,  

w drodze bowiem posprzeczali się między  

sobą o to, kto z nich jest największy. 

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 

«Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie 

ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». 

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi  

i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:  

«Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię  

moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 

nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie  

posłał». 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  

MMDRDR  2, 12. 172, 12. 17--2020  

Bezbożni mówili: 

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam 

niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu,  

zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam 

przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy 

prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy 

jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, 

Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagod-

ność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na 

śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony». 

Obyśmy byli mocno zakorzenieni w wierze. 

Panie, powierzamy Ci środki społecznego przekazu: 

ich odbiorców i nadawców. Niech służą prawdzie  

i będą przekaźnikami Dobrej Nowiny o zbawieniu. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. J. JAKUBAAKUBA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  JJKK  3, 16 3, 16 ––  4, 34, 3  

Najmilsi: 

Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki 

występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede 

wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody,  

ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych 

owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc 

zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy 

zaprowadzają pokój. 

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami?  

Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą  

w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie 

morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. 

Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż 

się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo 

się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie 

swych żądz. 



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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  16.IX.201816.IX.2018 

Tygodniowy Budżet   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka  $     14,446.00 

-ofiary złożone online   $       7,637.00 

Razem    $  22,083.00 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal              $  113,450.00 
Kwota zadeklarowana  $    98,482.22 

 W poniedziałek 24 września zapraszamy na Mszę św. o 7 

wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W sobotę 29-go września  o 11 rano w katedrze w Rockford, 

święcenia diakonatu przyjmie Robert  Armstrong, nasz 

parafianin, który będzie pełnił posługę stałego diakona  

w naszej parafii. Pierwszy raz przy ołtarzu jako diakon będzie 

służył również w ten sam dzień podczas Mszy św. o 4.30 PM. 

Po mszy odbędzie się poczęstunek w budynku starej szkoły. 

 W naszej parafii chcemy założć Koło Przyjaciół Radia Maryja. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w pierwszą sobotę  

października  6-go,  po Mszy św. o 6.30 PM  i nabożeństwie. 

Chętnych ptosimy o kontakt telefoniczny z Panią Haliną 

Surdyka Tel. 2246233600  

 Jak co roku z okazji zbliżającej się Uroczystości św.  

Franciszka z Asyżu zapraszamy na poświęcenie zwierzątek  

i nabożeństwo Tranzitus. Więcej informacji w biuletynie. 

ZZAPRASZAMYAPRASZAMY  

Początek października to dni poświęcone  

św. Franciszkowi z Asyżu.  

Pragnę was zaprosić na dwie szczególne 

celebracje w te dni. 

We środę 3-go października o godz. 7:00 

wieczorem w kościele zapraszamy na  

TRANZITUS czyli nabożeństwo  

upamiętniające przejście  

św. Franciszka z tego świata do Boga.  

W niedzielę 7-go października  

o godz. 3:00 odbędzie się  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄTEK  

na placu kościelnym. 

Pokój i Dobro. 


