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„J„JEŚLIEŚLI  WIĘCWIĘC  WW  ZARZĄDZIEZARZĄDZIE  NIEGODZIWĄNIEGODZIWĄ    

MAMONĄMAMONĄ  NIENIE  OKAZALIŚCIEOKAZALIŚCIE  SIĘSIĘ  WIERNIWIERNI, ,   

PRAWDZIWEPRAWDZIWE  DOBRODOBRO  KTOKTO  WAMWAM    

POWIERZYPOWIERZY?”?”  

Łk 15:7 



Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  
„K„KTOTO  WW  DROBNEJDROBNEJ  RZECZYRZECZY  JESTJEST  WIERNYWIERNY, , TENTEN  II  WW  WIELKIEJWIELKIEJ  BĘDZIEBĘDZIE  WIERNYWIERNY;;  

  A A KTOKTO  WW  DROBNEJDROBNEJ  RZECZYRZECZY  JESTJEST  NIEUCZCIWYNIEUCZCIWY, , TENTEN  II  WW  WIELKIEJWIELKIEJ  NIEUCZCIWYNIEUCZCIWY  BĘDZIEBĘDZIE.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

 Św. Ojciec Pio z Pieterelciny powiedział : „Bądź zawsze  

wiernym Bogu i dotrzymuj złożonych Mu obietnic, nie  

zwracaj uwagi na kpiny głupców. Wiedz, że świat zawsze  

naigrywał się ze świętych, ale oni podeptali wszystko co  

światowe i odnieśli  zwycięstwo.” 

 Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do bycia człowiekiem 

uczciwym i wiernym Bogu nawet w rzeczach małych. Taka 

postawa wymaga nieustannej pracy nad sobą i formowania 

naszych serc według wartości ewangelicznych. Musimy się 

starać być ludźmi dobrego serca. 

 Był kiedyś człowiek, który siedział na skraju oazy u wejścia 

do pewnego miasta na Bliskim Wschodzie. Jakiś młodzieniec 

zbliżył się do niego i zapytał: Nigdy nie byłem w tych  

stronach. Jacy są mieszkańcy tego miasta? Starzec  

odpowiedział mu pytaniem: A jacy byli mieszkańcy miasta,  

z którego przybywasz? Egoistyczni i źli. Dlatego chętnie 

stamtąd wyjechałem. Tacy są też mieszkańcy tego miasta – 

odpowiedział starzec. Wkrótce potem inny młodzieniec  

zbliżył się do mężczyzny i zadał podobne pytanie. Dopiero 

przybyłem do tego kraju. Jacy są mieszkańcy tego miasta? 

Starzec znów odpowiedział tym samym pytaniem: A jacy byli 

mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? Byli dobrzy,  

szlachetni, gościnni i uczciwi. Miałem wielu przyjaciół  

i trudno mi było ich pozostawić. Również mieszkańcy tego 

miasta są tacy – odpowiedział starzec. 

 Kupiec, który przyprowadził swoje wielbłądy do wodopoju, 

słyszał te rozmowy i kiedy drugi młodzieniec oddalił się, 

zwrócił się do starca z wyrzutem: Jak możesz dawać dwie 

zupełnie różne odpowiedzi na to samo pytanie, postawione 

przez dwie osoby? Synu mój, odpowiedział starzec, każdy 

nosi swój świat w sercu. Ten, kto nie znalazł nic dobrego  

w przeszłości, nie znajdzie też nic dobrego tutaj. Natomiast 

ten, kto posiadał przyjaciół w innym mieście, znajdzie  

również tutaj lojalnych i wiernych przyjaciół. Osoby bowiem 

są takie, jakimi my je znajdujemy (Bruno Ferrero, 365  

krótkich opowiadań dla ducha, s. 306n, Warszawa 2009). 

Człowiek dobrego serca, który je formuje według Ewangelii 

wie, że pieniądze nie są Bogiem, i że nie żyjemy po to żeby 

mieć, ale po to aby bardziej być. Pieniądze i dobra doczesne są tylko środkami do wykorzystania ich tutaj dla 

dobra innych a przez to do zaskarbienia sobie łask w niebie.  

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 16, 1św. Łukasza 16, 1--1313  

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty  

człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, 

że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie 

i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę  

z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł  

zarządzać”. 

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, 

skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie 

mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, 

żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy 

będę odsunięty od zarządzania”. 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników  

swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien 

mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek  

oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, 

siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie  

pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten  

odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź 

swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. 

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie 

postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są  

w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż  

synowie światłości. Ja też wam powiadam:  

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, 

aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do 

wiecznych przybytków. 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten  

i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej 

sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy 

będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą  

mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam 

prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu 

cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż 

wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż 

albo jednego będzie nienawidził, a drugiego  

miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!» 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  1.1.IXIX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   15,910.00 

   -ofiary złożone online  $     3,677.00 

  Razem               $  19,587.00 

 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. 

 W poniedziałek 23-go września zapraszamy na 

mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.   

 Zapraszamy na pielgrzymkę do Peru w języku  

polskim. Szczegółowe informacje w biuletynie. 

 W przyszły weekend 28-go i 29-go września na 

mszach św. w języku polskim będziemy gościć 

muzyczny zespół rodzinny „POLSKIE NADZIEJE” 

z Windsor w Kanadzie. Marysia, Julia i Michał 

Zalewscy to rodzeństwo urodzone na emigracji. 

Starają się kultywować polską tradycję, muzykę  

i śpiew. Występowali już w wielu kościołach  

i klubach polonijnych Kanady i USA uświetniając 

uroczystości religijne i patriotyczne. Zespół zagra 

na mszach w języku polskim i da krótki koncert 

piosenek religijno-patriotycznych po mszach.  

Kupując ich płyty będzie można wesprzeć grupę 

finansowo. Serdecznie zapraszamy. 

 Również w przyszłą sobotę Msza św. z udziałem 

młodzieży. Po Mszy św. spotkanie młodzieżowej 

grupy przy ognisku. 

 W przyszłą niedzielę 29-go września spotkanie 

ministrantów po mszy św. o 1 w sali Nzaret  

w kościele. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

AAMOSAMOSA  AAMM  8, 48, 4--77 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego,  

a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy  

mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli 

sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli  

otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę,  

powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować.  

Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego  

za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy  

sprzedawać». 

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę  

nigdy wszystkich ich uczynków». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  1 L1 LISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  TTYMOTEUSZAYMOTEUSZA    

1 T1 TMM  2, 12, 1--88 

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, 

wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były  

za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich  

sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie 

ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.  

Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela  

naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie  

zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 

Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który  

wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako 

świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie 

ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – 

mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan  

w wierze i prawdzie. 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym  

miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. 

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

Chyba każdy chciałby dokonać w życiu czegoś  

wielkiego i doniosłego. 

Kto w małej sprawie jest wierny, ten będzie taki  

i w wielkiej - uczy Jezus. 

Droga do wielkości to realizacja małych, na pozór  

nieistotnych rzeczy. 



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 

09/28/2019 

NIEDZIELA 

09/29/2019 

MINISTRANCI 

Maya Fajczyk 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

Agnieszczka Gorski 

Mateusz Markowski 

Karina Strzemecka 

Kacper Soja 

Ania Mucha 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Waldemar Stec 

Maria Serafin 

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 

Grzegorz Dobek 

Tadeusz Leszewicz 

Janina Adamczyk 

Iwona Hess 

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 

 

Początek października  

to dni poświęcone  

św. Franciszkowi z Asyżu.  

Pragnę was zaprosić na dwie  

szczególne celebracje w te dni. 

W czwartek 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 6-go października  

o godz. 3:00 odbędzie się  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄTEK  

na placu kościelnym. 

Pokój i Dobro. 

ZZ A P R O S Z E N I EA P R O S Z E N I E   




