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„T„TAKAK  SAMOSAMO  WW  NIEBIENIEBIE  WIĘKSZAWIĘKSZA  BĘDZIEBĘDZIE    

RADOŚĆRADOŚĆ  ZZ  JEDNEGOJEDNEGO  GRZESZNIKAGRZESZNIKA, ,   

KTÓRYKTÓRY  SIĘSIĘ  NAWRACANAWRACA, ,   

NIŻNIŻ  ZZ  DZIEWIĘĆDZIESIĘCIUDZIEWIĘĆDZIESIĘCIU  DZIEWIĘCIUDZIEWIĘCIU    

SPRAWIEDLIWYCHSPRAWIEDLIWYCH, ,   

KTÓRZYKTÓRZY  NIENIE  POTRZEBUJĄPOTRZEBUJĄ  NAWRÓCENIANAWRÓCENIA.”.”  

Łk 15:7 



Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  
                                      „T„TAKAK  SAMOSAMO  POWIADAMPOWIADAM  , , RADOŚĆRADOŚĆ  POWSTAJEPOWSTAJE  UU  ANIOŁÓWANIOŁÓW  BBOŻYCHOŻYCH    

                                ZZ  JEDNEGOJEDNEGO  GRZESZNIKAGRZESZNIKA, , KTÓRYKTÓRY  SIĘSIĘ  NAWRACANAWRACA.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

Bruno Ferrero w  jednym  ze zbiorów swoich  opowiadań 
przytacza następującą historię: 

„Trzej młodzieńcy odbyli skrupulatnie swoje studia w szkole 
wielkich mistrzów. Przed rozstaniem przyrzekli sobie, że ob-
jadą świat i powrócą po upływie roku, przywiózłszy ze sobą 
najcenniejszą rzecz, jaką każdemu uda się znaleźć. Pierwszy  
z nich nie miał wątpliwości: wyruszył na poszukiwanie naj-
piękniejszego i największego klejnotu. Przemierzył morza  
i pustynie, wszedł na szczyty i odwiedził miasta, aż zdobył 
najpiękniejszy klejnot, jaki kiedykolwiek istniał pod słoń-
cem. Powrócił do ojczyzny w oczekiwaniu na przyjaciół. Dru-
gi wrócił krótko po nim, trzymając za rękę dziewczynę o naj-
słodszym i najpiękniejszym obliczu. Zapewniam cię, że nie 
ma nic cenniejszego ponad dwie osoby, które się kochają – 

powiedział do przyjaciela. Postanowili zaczekać na trzeciego. 
Wiele lat minęło, zanim powrócił. Wyruszył on na poszuki-
wanie Boga. Rozmawiał z najbardziej znanymi mistrzami we 
wszystkich miastach, ale Boga nie spotkał. Czytał i uczył się, 
nie znajdując Boga. Zrezygnował ze wszystkiego, ale Boga 
nie znalazł. Pewnego dnia, wycieńczony samotną włóczęgą, 
rzucił się w trawę nad brzegiem jeziora. Zaciekawiony śledził 
ruchy zaniepokojonej kaczki, poszukującej pomiędzy trzci-
nami swoich młodych. Kaczątek było wiele, były bardzo ru-
chliwe i aż do zachodu słońca kaczka szukała ich, pływając bez odpoczynku wśród trzcin – dopóki ostatnie  

pisklę nie powróciło pod jej skrzydła. Wtedy człowiek uśmiechnął się i rozpoczął powrót do kraju. 

Gdy przyjaciele go zobaczyli, jeden pokazał mu klejnot, a drugi dziewczynę, która została jego żoną. Następnie,  
oczekując w napięciu, zapytali go: 

– A ty, cóż cennego znalazłeś? Coś wspaniałego, skoro zajęło ci to tyle lat. Poznajemy to po twoim uśmiechu… 

– Szukałem Boga – odpowiedział trzeci młodzieniec. 
– I znalazłeś Go? – zapytali dwaj pozostali, zaskoczeni. 

– Odkryłem, że to On poszukiwał mnie “ 

Kochani czy nie jest to najwspanialsza wiadomość i przesłanie dzisiejszej Ewangelii, że to właśnie Bóg szuka 
Ciebie i mnie. Nasz Ojciec w Niebie kocha nas tak bardzo, że żaden nasz grzech , czy występek nie jest w stanie 
powstrzymać Go od kochania nas i poszukiwania, gdy się zagubimy. Bóg jest stale ten sam. On nigdy nie  
zmienia swojej decyzji miłowania nas. Ukochał nas tak bardzo, że Syna swojego Jezusa dał, który dobrowolnie 
oddał życie za nasze grzechy i wstał z martwych, abyśmy mogli mieć zbawienie. Nawracajmy się więc i pozwól-
my Mu nas odszukać. Wychodźmy z ciemnych kryjówek grzechu, słabości oraz bylejakości chrześcijańskiego 
życia i podążajmy w stronę miłosiernej miłości Boga Ojca. “ Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, 
aby Go słuchać.” Również my dołączmy do ich grona i słuchajmy słów Jezusa . Słów, które niosą przebaczenie  
i miłosierdzie oraz zachętę do pięknego życia zgodnego z Bożą prawdą, życia Dzieci Bożych wolnych od grze-
chu i napełnionych łaską Bożą.  

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 15, 1św. Łukasza 15, 1--1010  

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy 
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 
faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten  
przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na  
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?  
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona  
i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów  
i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, 
która mi zginęła”. 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie 
radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, 
zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie 
wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? 
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki  
i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam 
drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam 
wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych  
z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

KKOLEKTAOLEKTA  1.1.IXIX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   13,906.00  

   -ofiary złożone online  $     3,503.00    

  Razem               $ 17,409.00 

 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. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  WWYJŚCIAYJŚCIA    

WWJJ  32, 732, 7--11. 1311. 13--1414  

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo  
sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś  
z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi,  
którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca  
odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu 
ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię  
wyprowadził z ziemi egipskiej”». 

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud 
ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby  
rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć,  
a ciebie uczynić wielkim ludem». 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga  
swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój 
przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi 
egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na 
Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym  
przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: 
„Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy 
niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam  
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”». 

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać 
na swój lud. 

Podczas Mszy na Turbaczu lunął deszcz, ludzie  
uciekali, a ksiądz Tischner dalej mówił kazanie,  
bo został chłop z Łopusznej i go słuchał. 

Pasterz zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć owiec  
i idzie szukać zagubionej, bo Bóg kocha człowieka  
i zależy Mu na jego zbawieniu. 

Także grzesznik jest dla Boga cenny - jako jedyny, 

niepowtarzalny i niezastąpiony; może On mieć dla 
niego jakieś specjalne zadanie.  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

TTYMOTEUSZAYMOTEUSZA  1 T1 TMM  1, 121, 12--1717  

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił,  
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie 
za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie 
mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. 
Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem 
z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita 
okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą  
i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite 
uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić 
grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. 
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie 
pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą  
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy  
w Niego wierzyć będą na życie wieczne. 

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, 
Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. 
Amen. 

 W poniedziałek 16-go września zapraszamy na 
mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.   

 W przyszy weekend 21-go i 22-go września 
zapraszamy na Oktoberfest, organizowany  

przez naszą amerykańską parafialną szkołę  
Św. Małgorzaty Marii. Szczegóły na plakacie  
w biuletynie. 

 Zapraszamy na pielgrzymkę do Peru w języku  
polskim. Szczegółowe informacje 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  

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

09/21/2019 

NIEDZIELA 

09/22/2019 

MINISTRANCI 

Maya Rogalski 

Ada Saletnik 

Bartek Saletnik 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Philip Jackowski 

Michał Przybylski 
Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszyklowski 

Jacob Rutkowski 

LEKTORZY 

Piotr Kotowski-

Castiglione 

Małgorzata Czubat 

Marcin Wojtulewicz 

Obecni na Mszy Św.  
lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 
służby proszeni są  
o zgłoszenie się do  
zakrystii najpóźniej  
10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 
MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Zuzanna Waz 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz Szyda 

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 




