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„W dalszej ich podróży  
przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, 
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria,  
która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się  

Jego mowie…” 
Łk 10:38-39 



MMARIAARIA  II  MMARTAARTA, , CZYLICZYLI  CCHRYSTUSHRYSTUS  POŚRÓDPOŚRÓD  NASNAS  

Stare polskie przysłowie mówi: „Gość w dom, Bóg w dom”. Ogólnie biorąc wyraża ono przekonanie, że  
udzielając gościny drugiemu człowiekowi, możemy sobie wyjednać Boże błogosławieństwo. Dzisiejsze czytania 
biblijne jednak sugerują, że przysłowie to może mieć również sens bardziej dosłowny. 

Abraham siedzący po dębami Mamre „dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie”, ale podążając im na 
spotkanie, nie witał w nich ludzi, lecz samego Boga: „O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego 
sługi”. Głębokie przekonanie, że to Pan mu się ukazał  
wyzwoliło w nim jednocześnie głęboką religijną fascynację 
i na wskroś ludzkie poczucie troski (obmycie nóg,  
przygotowanie posiłku, umożliwienie odpoczynku). 

Fakt, że Abraham, widząc trzech, rozmawia z jednym, tak 
dalece zainspirował Rublowa, że tę starotestamentalną 
scenę przedstawił w swej słynnej ikonie jako objawienie 
się Trójcy Świętej. Nie ważne, czy miał do tego prawo. 
Ważne, że Boża obecność pośród ludzi została  
zinterpretowana w sposób bardzo realistyczny, niemal 

dosłowny. Jedno jest pewne: szereg prozaicznych  
czynności, związanych z obsługą gości, nie przeszkodziło 
Abrahamowi w kontemplacji tej Bożej rzeczywistości. 

Nieprzypadkowo w czytaniach liturgicznych ta relacja  

została zestawiona z ewangelicznym opisem wydarzenia  
z Betanii, kiedy to Jezus odwiedził Martę i Marię.  
Tu również Bóg przyszedł do wiejskiej osady w ludzkiej 
postaci, ale w sensie zupełnie dosłownym: jako Słowo 
Wcielone. Odnosimy wrażenie, że – paradoksalnie – dla Abrahama Boże objawienie było jakby bardziej 
czytelne. Dwie ewangeliczne siostry Marta i Maria zachowują się wprawdzie różnie, ale chyba żadna z nich  
nie jest jeszcze w pełni świadoma, że to Bóg przyszedł do nich w gościnę. Chrystus sugeruje, że w porównaniu 
z Martą Maria obrała lepszą cząstkę. Na czym polega różnica? 

Przy pobieżnej lekturze tej przypowieści jesteśmy skłonni przyznać rację Marcie, która „uwijała się koło  
rozmaitych posług”, podczas gdy Maria nic nie robiła, tylko „siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego 
mowie”. Powiedzmy sobie szczerze: pretensje Marty byłyby w pełni uzasadnione, gdyby do ich domu przyszedł 
jakiś zwykły człowiek. Tymczasem pod ludzką postacią Jezusa przyszedł do nich Chrystus – Mesjasz, 

Zbawiciel, Bóg. Oczywiście, obie siostry mogły o tym jeszcze nie wiedzieć, ale tylko „siedząca u stóp Pana”  
i wsłuchana w Jego słowa Maria miała szansę o tym się przekonać. Całkowicie pochłonięta pracą, „troszcząca 
się i niepokojąca o wiele” Marta, traciła tę szansę. Nie przywiązując większej wagi do tego, co Chrystus miał im 
do powiedzenia narażała się na niebezpieczeństwo rozminięcia się z Bogiem, który zagościł pod jej dachem. 

Ewangeliczna opowieść o Marcie i Marii nie rozwiązuje alternatywy, czy lepsza jest praca (akcja), czy modlitwa 
(kontemplacja). Raczej zakłada, że takiej alternatywy nie ma. Przypomina, że nawet najbardziej uczciwa praca 
może się stać przeszkodą do zbawienia, jeżeli będzie nas „odciągać” od Chrystusa, od modlitwy, od słuchania 
słów Pana. Dobrze zrozumiał to święty Paweł wypełniający „posłannictwo głoszenia słowa Bożego”, który  
przypomniał, że naczelną wartością dla chrześcijanina jest „Chrystus pośród nas –nadzieja chwały”. 

RREFLEKSJAEFLEKSJA  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 10,38św. Łukasza 10,38--4242  

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna  
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim 
domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która 
usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług.  
A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie, czy Ci  
to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie  
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi  
pomogła». 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz 
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo  
tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona». 

ks. Antoni Dunajski  



OO G Ł O S Z E N I AG Ł O S Z E N I A   

KKOLEKTAOLEKTA  14.14.VIIVII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   16,114.00 

   -ofiary złożone online  $     2,952.00 

  Razem               $  19,066.00 

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   78,289.00 

Zebrana suma   $    47,615.00 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

 W poniedziałek 22 – go lipca zapraszamy na Mszę 
Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.  

 Zapraszamy do udziału w Parafialnej Pielgrzymce 
w języku polskim do Peru, do grobu naszych  
braci męczenników: Błogosławionych Michała  
i Zbigniewa. W programie atrakcje turystyczne 

Peru. Termin od 7 do 15 stycznia 2020,  

cena $2795 od osoby. Pielgrzymkę poprowadzi 
Ojciec Daniel Zdebik. Zaliczka $1000 od osoby 

płatna gotówką, czekiem lub kartą kredytową  
w momencie zapisania się na pielgrzymkę. Jeśli 
biuro podróży nie zbierze odpowiedniej liczby 
uczestników, zaliczka zostanie państwu zwrócona. 
Szczegółowe informacje, zapisy na pielgrzymkę  
w biurze parafialnym w godzinach pracy biura.  

 W przyszły weekend w Algonquin odbywał  
się będzie tradycyjny Founder`s Day. Ze względu 
na paradę w sobotę rano nie będzie w ten dzień 
spowiedzi po mszy św. o 8.30. 

 Rada parafialna podjęła decyzję, że w tym  
roku nasz parafialny Summerfest nie odbędzie 
się. Decyzja jest związana z trudnościami  
personalno- logistycznymi, które nasiliły się  
w tym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym  
roku uda znaleźć się wiele chętnych osób do  
organizacji tego wydarzenia.  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  RRODZAJUODZAJU    

RRDZDZ  18, 118, 1--1010AA  

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy 
ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze 
dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi 
naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia 
do namiotu na ich spotkanie. 

A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli 
darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! 
Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, 
a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć 
nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie 
dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu 
rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». 

Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i 
rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej 
mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do 
trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, 
aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy 
twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed 
nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Od-

powiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu 
jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do cie-
bie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKOLOSANOLOSAN    1, 241, 24--2828  

Bracia: 

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony 
dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele 
dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą 
stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego 
włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia 
słowa Bożego. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została 
teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał 
oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy 
pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – 

nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego 
człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, 
aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego 
w Chrystusie. 



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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA      

LLIPIECIPIEC::  

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::    

Aby politycy, uczeni i ekonomiści pracowali razem na 
rzecz ochrony mórz i oceanów. 

Zdarza się, że ludzie zbyt aktywni nie doceniają znaczenia  
modlitwy i refleksji, traktując te postawy trochę podejrzanie. 

Jezus nie upominałby Marty, gdyby ostentacyjnie nie 
podkreślała swojej pracowitości, wywyższając się nad siostrę. 

Obie siostry zachowywały się właściwie, wzajemnie się  
uzupełniając: Marta przygotowuje posiłek, Maria słucha Jezusa. 

DD L AL A   MM I L U S I Ń S K I CI L U S I Ń S K I C HH  




