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      30 N30 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

Mk 10:52 

„J„JEZUSEZUS  MUMU  RZEKŁRZEKŁ: «I: «IDŹDŹ, , TWOJATWOJA  WIARAWIARA  
CIĘCIĘ  UZDROWIŁAUZDROWIŁA». N». NATYCHMIASTATYCHMIAST    

PRZEJRZAŁPRZEJRZAŁ  II  SZEDŁSZEDŁ  ZAZA  NNIMIM  DROGĄDROGĄ.”.”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się  nade mną”. 

     Drodzy Przyjaciele! 

 Bartymeusz, syn Tymeusza z dzisiejszej źwangelii był 
człowiekiem podwójnie nieszczęśliwym. Po pierwsze był 
niewidomy, a więc nie mógł korzystać z daru wzroku, i z 
tych wszystkich radości, które on przynosił. Po drugie,  
prawdopodobnie dlatego, że był niewidomy, był także 
żebrakiem, który musiał siedzieć przy drodze i żebrać  
z powodu swojego kalectwa. Spotkanie Bartymeusza  

z Jezusem zmieniło jego życie. Bartymeusz widzi  
i najprawdopodobniej od tej chwili może też pracować  
i zarobić na swoje utrzymanie. Co więc konkretnie  
uratowało Bartymeusza?  
  Bartymeusz, który był niewidomy na zewnątrz, miał 
jednak wyostrzony wzrok duszy. Kiedy usłyszał, że  
Jezus będzie przechodził obok niego , Bartymeusz  
oczyma swojej duszy zobaczył w nim Zbawiciela,  
uwierzył w Jezusa . Właśnie to spowodowało, że tak gło-
śno zaczął krzyczeć Ś” Jezusie, Synu Dawida, ulituj się 
nade mną”! Wielu ludzi próbowało go uciszyć, ale on 
wołał jeszcze głośniej. Bartymeusz nie zważa na  
opinię ludzką, wie, że w tym momencie najważniejsze 
jest dla niego spotkać się z Chrystusem. Również dla nas jest ważne  abyśmy oczyma duszy wiedzieli Jezusa w 
naszym życiu i nie wstydzili się wołać do niego każdego dnia. yjemy w świecie, w którym bardzo często  
opinia ludzka chce kreować życie bez Boga. Bardzo często ludzie wierzący wstydzą się wyznać swoją wiarę 
przed innymi z obawy przed kpiną, lub posądzeniem o staroświeckość. Bartymeusz przełamał tą barierę i jego 
wiara , odwaga oraz wytrwałość zostały wynagrodzoneŚ „Id , twoja wiara cię uzdrowiła”. 
  Bardzo ważnym elementem spotkania Bartymeusza z Jezusem, jest także fakt, że kiedy Jezus kazał  
Bartymeuszowi przyjść do siebie, ten zrzucił z siebie płaszcz i przyszedł do Jezusa. Dla żebraka Bartymeusza 
płaszcz, który posiadał był najcenniejszą rzeczą jaką miał. Był nie tylko cenny ze względu na wartość  
materialną, ale również dlatego, że chronił go przed chłodem, na tym płaszczu również Bartymeusz siadał,  
kiedy żebrał. Ale kiedy Jezus chciał żeby Bartymeusz do Niego podszedł, wtedy żebrak zrzuca z siebie ciężki 
płaszcz, aby jak najszybciej znale ć się przy Jezusie. Bartymeusz zdecydował się zostawić coś, co było dla niego 
cenne i ważne, aby spotkać się z Jezusem. Bardzo często nasza wiara wymaga od nas pozostawienia różnych 
rzeczy, abyśmy się mogli spotkać z Chrystusem i aby to spotkanie było owocne. Często tym ciężkim płaszczem 
są dla nas nasze grzechy , wady, złe przyzwyczajenia. Często są to rzeczy materialne w które bardzo ufamy.  
Ale gdy patrzymy na nasze życie oczyma wiary, wtedy dostrzegamy, to co widział Bartymeusz, że tylko Jezus 
jest Tym, który daje nam szczęście i pokój. Warto więc dla Chrystus pozbywać się tego co nam przeszkadza  
w pełnym spotkaniu się z Nim. Zakończmy więc modlitwą-piosenkąŚ 
 

 Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa 

 I być bliżej Niego i kochać goręcej 
 Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać 

 Otwórz me oczy chcę widzieć Jezusa. Pokój i Dobro 
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   
wg Św. Marka 10, 46bwg Św. Marka 10, 46b--5252  

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził 
z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn  
Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest  
Jezus z Nazaretu, zaczął wołaćŚ «Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną!» 

Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze 
głośniej wołałŚ «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 
Jezus przystanął i rzekłŚ «Zawołajcie go». 

I przywołali niewidomego, mówiąc muŚ «Bąd  dobrej 
myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz,  
zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niegoŚ «Co chcesz, abym ci  
uczynił?» Powiedział Mu niewidomyŚ «Rabbuni, żebym 
przejrzał». Jezus mu rzekłŚ «Id , twoja wiara cię  
uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  
JJEREMIASZAEREMIASZA  JJRR  31, 731, 7--99  

Tak mówi PanŚ «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, 
weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, 
wychwalajcie i mówcieŚ Pan wybawił swój lud, Resztę  
Izraela! 

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich  
z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci 
kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicąŚ  
powracają wielką gromadą. 

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich 
przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą 
drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla 
Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  
HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW  HHBRBR  5, 15, 1--66  

Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest 
ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby 
składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, 
którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. 
I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego 
siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze 
tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga 
jak Aaron. 

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż 
stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział 
do NiegoŚ «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», 
jak i w innym miejscuŚ «Ty jesteś kapłanem na wieki na 
wzór Melchizedeka». 



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 

Spowiedź 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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

 W poniedziałek 29-go pa dziernika Msza św. o 7 wieczorem  
i nabożeństwo różańcowe. 

 W czwartek 1-go listopada Uroczystość  Wszystkich więtych. Jest 
to święto przykazane. Msza św. w języku polskim będzie o 7.30  
wieczorem. Msze po angielsku o 7 i 9.30 rano oraz o 6 wieczorem. 

Msza w wigilię uroczystości w środę o 7 wieczorem po angielsku. 

 W piątek 2-go listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych  

Zmarłych oraz Pierwszy Piątek. Msza św. o 7.30 wieczorem  
za dusze polecane w wypominkach. Spowied  od 6.30 wieczorem.  

 W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać wypominki. Karteczki 
z czytelnie napisanymi imionami zmarłych wraz z ofiarą proszę 
wkładać do skrzynki z napisemŚ WYPOMINKI, znajdującej się  
z tyłu kościoła. 

 Zapraszamy na misje parafialne od niedzieli 4-go listopada  

do wtorku 6-go listopada, które w naszym kościele wygłosi znany 
kaznodzieja O. Jacques Philippe. Nauki będą odbywać się  
o godzinie 7 wieczorem w języku angielskim. O. Philippe jest   
znanym w całym świecie kaznodzieją z Żrancji i należy do  
Wspólnoty Błogosławieństw, gdzie pracuje jako kierownik  
duchowy.  

 W przyszłą niedzielę 4-golistopada  msza św. z udziałem dzieci  
o 1 PM. Po mszy św. zapraszamy na pączki i kawę. 

 W niedzielę 11-go listopada przypada setna rocznica odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Z tej okazji zapraszamy w ten dzień na 
uroczystą Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny o 1 PM. Po Mszy  
odbędzie się program słowno-muzyczny poświęcony więtu  
Niepodległości. 

 W niedzielę 25-go listopada zapraszamy na grochówkę po Mszy św. 
o 1 PM w budynku starej szkoły. Bilety do nabycia w przyszły  
weekend. 

WWYMIANAYMIANA  NNAGŁOŚNIENIAAGŁOŚNIENIA  

Po długim procesie przygotowań i rozmów z Diecezją Rockford,  
przystępujemy do wymiany systemu nagłośnienia w kościele, któro  
zostało całkowicie zniszczone w lecie, przez uderzenie pioruna.  
Koszt projektu wymiany to $ 75, 000.000.  Diecezjalna ubezpieczalnia 

pokryje $32,000.000, czyli musimy wyzbierać na ten cel $ 43,000.000. 
Dlatego proszę wszystkich parafian o składanie na ten cel ofiar  
w osobnych kopertach z napisem Church Sound System Replacement 

Żund, które są w ławkach lub z tyłu kościoła. W regularnych pakietach 
kopert będziecie je dostawać od początku grudnia. Ofiary można  
również składać do zwykłych kopert z dopiskiem Wymiana  
Nagłośnienia, albo elektronicznie przez stronę internetową. 


