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„K„KTOTO  NIENIE  NOSINOSI  SWEGOSWEGO  KRZYŻAKRZYŻA, ,   

AA  IDZIEIDZIE  ZAZA  MMNĄNĄ, ,   

TENTEN  NIENIE  MOŻEMOŻE  BYĆBYĆ  MOIMMOIM  UCZNIEMUCZNIEM.” .”   

Łk 14:27 



Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

  Drodzy Przyjaciele! 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam,  

że jednym z podstawowych warunków pójścia za Nim 
jest niesienie swego krzyża : „Kto nie nosi swego krzyża, 
a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem”.  
Ogólnie kiedy mówimy o krzyżu to zaraz naturalnie  
kojarzy się on nam z czymś negatywnym i raczej  
z czymś czego najlepiej uniknąć albo w ogóle w swoim 
życiu nie spotkać. Dlatego od czasu do czasu potrzebu-
jemy tego ewangelicznego spojrzenia na nasze krzyże, 
aby zrozumieć że one przybliżają nas do Chrystusa i że 
Chrystus razem z nami niesie nasze krzyże. 

Pewien kapłan otrzymał list od kobiety, która pisze  
o swoim ciężkim krzyżu, który stał się cennym skarbem 
w jej życiu. „Miałam syna, który urodził się głuchonie-
my i lekarze od razu chcieli go zamknąć w zakładzie dla 
upośledzonych. Ale mój syn pracował bardzo ciężko  
z osobami, które pomagały mu żyć w normalnym  
świecie. Dzięki temu dało się zauważać duże postępy  
w jego rehabilitacji od etapu, gdzie nie rozróżniał żywej 
rzeczy od kamienia do momentu w którym zaczął się 
bawić z naszym małym psem. Nauczył się języka  
migowego w takim stopniu, że potrafił wyrazić swoje 
uczucia i pragnienia. Za każdym razem kiedy eksperci 
myśleli że to już szczyt jego możliwości, on znów z 

askakiwał ich nowymi osiągnięciami. Dwa lata przed 
śmiercią jego częste napady złości ustąpiły nagle  
całkowicie i każdy terapeuta z przyjemnością z nim  
pracował. Nikt nie mógł zrozumieć jak to się stało, ale 
mój syn był bardzo szczęśliwy i swoim szczęściem dzielił 
się z innymi. Na rok przed śmiercią mój syn zachorował na raka złośliwego i żadne leczenie nie mogło 
tego zatrzymać. Zmarł w wieku 33 lat szczęśliwy i akceptujący swoją chorobę. Przed śmiercią  
w migowym języku powiedział pielęgniarkom: dziękuję a do mnie: kocham cię. Wiem że obietnice 
Jezusa są prawdziwe i że mój syn jest w Bożym Królestwie. Często dano mi odczuć że z materiali-
stycznego punktu widzenia mój syn był ciężarem dla społeczeństwa ale ja wiem , że społeczeństwo 
staje się bogatsze dzięki obecności takich ludzi jak on. Mój syn pokazał mi jak bardzo Bóg go kocha  
i każdego z nas, nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że tak nie jest. Przez mojego syna Bóg pokazał 
mi co tak naprawdę jest ważne: nie władza, sława, bogactwo czy przyjemność, nie te rzeczy, ale 

 miłość. Jeśli Bóg jest wymagający od nas i posyła nam krzyże, to dlatego że chce nas nauczyć co jest 
w życiu najważniejsze.” 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 14, 25św. Łukasza 14, 25--3333  

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się 
i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, 
a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony 
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, 
nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga 
swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie  
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy 
ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył 
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, 
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego:  
„Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał  
wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć 
bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw  
i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 
stawić czoło temu, który z dwudziestu  
tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, 
wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 

daleko, i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  1.1.IXIX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   16,097.00  

   -ofiary złożone online  $     4,356.00    

  Razem               $ 20,453.00 

 KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA    WWRZESIEŃRZESIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość,  
działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która  
szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa. 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  

MMDRDR  9, 139, 13--1818 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wo-
lę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników  
i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało 
przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum  
pełen myśli. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem  

znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, 
co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie 
dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha 
swego? 

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,  
a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez 
Mądrość. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  FFILEMONAILEMONA    

FFLMLM  99BB--10. 1210. 12--1717 

Najdroższy: 

Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa  
Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym,  
którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego 
ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do 
domu. 

Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast  
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla 
Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić  
niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie 
jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to 
oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na 
zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż nie-
wolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on 
zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno  
w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz 
do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. 

 Cały czas można zgłaszać się na pielgrzymkę 
do Peru w języku polskim. Bliższe informacje 
w biuletynie. 

 W poniedziałek 9-go września zapraszamy  
na mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.  
Po nabożeństwie w Sali Nazaret odbędzie się 
pierwsze spotkanie biblijne na temat Księgi 
Rodzaju. Serdecznie zapraszamy.  

 W sobotę  14-go września pierwsze spotkanie 
programu dla mężczyzn w języku angielskim 
THAT MAN IS YOU – TY JESTEŚ TYM  
MĘŻCZYZNĄ.  

Program spotkań: 
-5:45 am Śniadanie 

-6.30 am prezentacja tematu 

-7:00 spotkania w grupach 

-7:30am zakończenie.  
Więcej informacji w biuletynie. 



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   

AATTENTIONTTENTION  MENMEN  OFOF  SSAINTAINT  MMARGARETARGARET  MMARYARY. Are you looking 

to deepen your relationship with God?  Be a better husband?  

Become a more loving father?  Build friendships with other  

like-minded men? And seek to be the best man you can be? Then 

Come Join...That Man is You! 

Men who’ve attended the program and have been Catholic their 
whole lives say this is the program they’ve been waiting for. They 
consider it a “home run”, saying it is hard to imagine how the 
program content could get any better. Priests say that it literally 

transforms men and saves marriages. It’s that powerful. From  
a test parish in Houston, TX, the That Man is You! program has 

quickly spread to hundreds of parishes throughout the United 

States and even internationally. 

Saturday Mornings start on September 14th from 5:45 AM to 

7:30 AM. There is no cost to attend. If you have any questions, 

contact Roman Budek, TMIY@SaintMargaretMary.org 

(847-802-8335) 

„As iron sharpens iron, so one man sharpens another.” – 

Proverbs 27:17 

„Cyrkla, wagi i miary / Do martwych użyj brył; /Mierz siły na 
zamiary, / Nie zamiar podług sił” - radził Adam Mickiewicz. 

Jezus natomiast przestrzega przed działaniem pochopnym,  
rozpoczynając budowę, człowiek powinien zrobić kalkulację. 

Także w życiu duchowym przed podjęciem postanowień trzeba 
przemyśleć swoją sytuację moralną i rozważyć szanse. 

 




