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14  Niedziela  Zwykła     

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo” 

Łk 10, 4-6 



Przybliżyło się do was królestwo Boże 

Dzisiejsza Ewangelia tematycznie jest 

kontynuacją myśli z poprzedniej niedzieli. 

Tydzień temu słyszeliśmy, jak Jezus 

mówił tym, którzy chcieli iść za Nim, że 

nie ma gdzie głowy skłonić, czyli, że Syn 

Człowieczy jest pielgrzymem na tym 

świecie, ponieważ Jego Królestwo nie jest stąd. Podobnie i ci, 

którzy chcą Go naśladować, którzy chcą mieć udział w Jego Kró-

lestwie, muszą się przygotować na bycie pielgrzymami i nieupat-

rywania stałości ani trwałego szczęścia na tym świecie. Jezus po 

prostu wyznaczył cel. „Jeśli chcesz iść za Mną, mógłby Jezus 

powiedzieć, to wiedz, że moim celem jest niebo. Wszystko po 

drodze jest zbędne”. 

 Dzisiaj historia z Ewangelii przytacza nam Jezusowe 

rady dla tych, których wysłał, aby głosili Dobrą Nowinę. Oni 

także mieli być pielgrzymami i przechodniami. Nie szli, aby 

sobie zyskać przyjaciół, nie szli, aby sobie znaleźć nowe zab-

ezpieczenia i stworzyć lepsze warunki bytu czy dla siebie, czy dla 

tych, którym mieli głosić Ewangelię. Szli, aby oznajmić bardzo 

ważną informację, ale mieli iść dalej, ponieważ chodziło o to, aby 

jak najliczniejsi mogli o tym usłyszeć. Dlatego Jezus wspomina, 

aby się niczym nie obciążali: ani zbytnimi bagażami, ani zbytec-

znymi kontaktami, znajomościami, grzecznościami 

(pozdrowienie w starożytnym świecie, zwłaszcza na Bliskim 

Wschodzie, mogło być naprawdę długą rozmową). Jezus nie 

preferował ubóstwa dlatego, że je lubi. Preferował wolność 

swoich uczniów – wolność, która pozwoli tym uczniom iść, 

gdziekolwiek będzie potrzeba i nie oglądać się wstecz. Wolność, 

która pozwoli im skupić się na zadaniu. Mieli głosić – nawet nie 

przekonywać czy uczyć. Mieli tylko głosić. Nie do nich należało 

zbawienie ich słuchaczy. W rękach słuchaczy była decyzja, co 

uczynią ze zdobytą wiedzą na temat zbliżającego się Królestwa. 

Jeśli ludzi ich przyjmą, mieli korzystać z ich gościnności, jeśli 

nie, mieli pozostawić to miejsca za sobą i iść dalej. 

 Czasami Kościół zapomina o tej szczególnej charakter-

ystyce swojego posłannictwa. Mamy głosić o zbawieniu, które 

przychodzi przez Chrystusa. Nie jesteśmy zbawicielami – 

głosimy. Co ludzie uczynią z głoszonym do nich Słowem, jest w 

ich rękach. Jednocześnie, ponieważ my sami jesteśmy też 

słuchaczami, jesteśmy odpowiedzialni za nasze zbawienie. To w 

naszych rękach jest odpowiedzialność za to, co robimy z 

Ewangelią, którą nam samym głoszono i ciągle się głosi. Nie 

możemy się wymawiać słabą parafią, nieudolnym kaznodzieją, 

grzesznym przewodnikiem. Nam zostało ogłoszone Słowo. Wie-

my, o czym jest Ewangelia i wiemy, czego Jezus od nas oczekuje. 

Więc od nas zależy, co z tym zrobimy: czy skorzystamy i zasto-

sujemy tę wiedzę, aby osiągnąć zbawienie, czy to zignorujemy, a ci, co nam głoszą po prostu pójdą dalej, zostawiając nas w 

tyle. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 
                        10:1-12, 17-20 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu 

dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do 
każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 

zamierzał. Powiedział też do nich: 

 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam 
was jak owce między wilki. Nie noście z sobą 

trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze 

nie pozdrawiajcie. 
 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw 

mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka 
człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na 

nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym 

domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo 
zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 

przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś 

miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam 
podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i 

mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo 
Boże». 

 

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie 
przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: 

Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął 

nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to 
wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. 

Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień 

niż temu miastu». 
 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, 

mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię 
nawet złe duchy nam się poddają». 

 

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który 
spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam 

władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po 

całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 
zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że 

duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że 

wasze imiona zapisane są w niebie». 
 



    Czytanie z Księgi proroka Izajasza                                                   
                 66:10-14c                         

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie 
się w niej wszyscy, co ją miłujecie! 
Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, 
którzy się nad nią smuciliście. 

Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję 
do niej pokój jak rzekę i chwałę 
narodów – jak strumień wezbrany. Ich 
niemowlęta będą noszone na biodrach i 
na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś 
pociesza własna matka, tak Ja was 
pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie 
pociechy». 

Na ten widok rozradują się serca wasze, 
a kości wasze nabiorą świeżości jak 
murawa. Ręka Pana da się poznać Jego 
sługom. 

Czytanie z Listu św. Pawłą Apostoła 
do Galatów                          6:14-18 

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się 
miał chlubić z czego innego, jak tylko z 
krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
dzięki któremu świat stał się 
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 
Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani 
nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. 

Na wszystkich tych, którzy się tej 
zasady trzymać będą, i na Izraela 
Bożego niech zstąpi pokój i 
miłosierdzie! 

Odtąd niech już nikt nie sprawia mi 
przykrości: przecież ja na ciele swoim 
noszę blizny, znamię przynależności do 
Jezusa. 

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
niech będzie z duchem waszym, bracia! 
Amen. 

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 4 lipca będą obchody 

Dnia Niepodległości. Z tego względu w 

naszym kościele będzie tylko jedna msza 

św. o 9 rano w języku angielskim. Mszy 

św. po polsku wieczorem w tym dniu nie 

będzie. 

 

• Zapraszamy na adoracje Najświętszego 

Sakramentu: w tygodniu w środę po 

porannej Mszy św. przez cały dzień do 8 

PM. Na zakończenie tej adoracji od 7 

wieczorem będzie nabożeństwo za 

powołania. 

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA                                     
NA LIPIEC 

Intencja: Módlmy się za 
osoby starsze 

Módlmy  się  w  intencji  osób starszych, 
które są korzeniami i pamięcią narodu, 
abyu ich doświadczenie i mądrość 
pomagały najmłodszym patrzeć w 
przyszłość z nadzieją i 
opdowiedzialnością 

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

„Jeszcze będzie pięknie, mimo 

wszystko. Tylko załóż wygodne 

buty, bo masz do przejścia całę 

życie” 



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

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 
 
O. Witold Adamczyk Email:                           
             frwitold@saintmargaretmary.org 
O. Piotr Sarnicki  E-mail: 
                          frpeters@saintmargaretmary.org 
O. Daniel Zdebik Email: 
                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 
Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 
Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 
Sobota                Biuro nieczynne 
Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   
Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 
 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

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. w j. angielskim 
Sobota                               4:30 pm 
Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 
                              4:30 pm 
Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 
Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 
Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 
Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 
 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 
Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 
Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Adoracja w naszej parafii 

 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                  
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  25/26  czerwca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            

 Niedziela $              15,210.92   

 Donacje  $                   45.00                                                               

                                 $              15,210.92                                                 

Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $              5,237.00                                     

 Donacje $                   175.00                                                      

   $              5,412.00      

 Razem                  $           20,667.92  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (6,332.08)  

POLSKA SZKOŁA ŚW. MAŁGORZATY MARII 

Trwają zapisy do Polskiej Szkoły na rok 2022-2023! 

Więcej informacji: www.nasza-szkola.com 

Dyrektor Taduesz Młynek: 224-436-0321 

Za-ca Dyrektora Agnieszka Kostrzewa: 

224-268-6055 

Sekretariat: 224-436-0320 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Piotr i Paweł. Dwóch największych Apostołów 
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła już od połowy III wieku obchodzona jest wspólnie 29 czerwca. Obaj 
Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona. Piotr zginął około 64 
r. Tradycja głosi, że został ukrzyżowany. Apostoł jednak wyznał, że nie jest godny umrzeć jak Jezus. Dlatego też 
został przybity do krzyża głową w dół. Paweł, przez jakiś czas więziony w Rzymie, został ścięty mieczem około 67 r. 

Św. Piotr—pierwotnie Szymon – pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Podobnie 
jak jego ojciec i brat był rybakiem. Był człowiekiem żonatym, po ślubie mieszkał w Kafarnaum. 
Być może pierwotnie był uczniem św. Jana Chrzciciela. W chwili powołania Jezus nadał mu 
nowe imię – Piotr, to znaczy Skała. Jako pierwszy, w imieniu wszystkich Apostołów, uznał w 
Jezusie Mesjasza. Na pytanie Jezusa: „A wy za kogo mnie uważacie?”, Piotr odpowiedział: „Ty 
jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego”. Wówczas usłyszał: „Ty jesteś Piotr, Skała, i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 
będzie rozwiązane w niebie”. Wielokrotnie Ewangelie ukazują szczególną pozycję Piotra w 
gronie Apostołów. Często wypowiada się w imieniu wszystkich Apostołów, jest świadkiem 
największych cudów: przemienienia i wskrzeszenia córki Jaira. W tzw. „katalogach 

Apostołów” (np. Mt 10,1-4) zawsze jest wymieniany na pierwszym miejscu. Często też w Piśmie św. pojawia się 
zwrot „Piotr i Aposotołowie”, który podkreśla jego szczególną rolę. Po zmartwychwstaniu Jezusa pierwszy z 
Apostołów wszedł do pustego grobu. Później to jemu właśnie Jezus powiedział „Paś owce, paś baranki moje”, 
mimo, że gdy Jezus był sądzony i skazany na śmierć, Piotr trzykrotnie się Go zaparł. Te wszystkie świadectwa 
wskazują na prymat św. Piotra.  

Podczas prześladowań za cesarza Nerona został aresztowany i poniósł śmierć męczeńską ukrzyżowany głową w dół, 
prawdopodobnie ok. 64 r. Nad jego grobem w IV w. za czasów Konstantyna Wielkiego wzniesiono kościół, który po 
różnych przebudowach ostatecznie przybrał postać obecnej Bazyliki św. Piotra. Napisał 2 listy apostolskie, które 
weszły do kanonu Nowego Testamentu. 

Kult św. Piotra trwa od początków Kościoła. Nad jego grobem zbudowano kościół, który stopniowo przybrał postać 
Bazyliki św. Piotra. Od 1377 roku przy tej świątyni mieszkają biskupi rzymscy. Obecna świątynia jest dziełem 
wielkich mistrzów z lat 1506 – 1667. Po podpisaniu między Stolicą Apostolską a Republiką Włoską paktów 
laterańskich niecałe pół kilometra kwadratowego wokół Bazyliki jest terenem miasta-państwa Watykan. Rocznie 
miejsce kultu św. Piotra nawiedza blisko 8 milionów pielgrzymów i turystów. Bazylika św. Piotra nie jest jednak 
katedrą rzymską. Tę honorową rolę pełni Bazylika św. Jana na Lateranie. 

Św. Paweł—nosił przed nawróceniem imię Szaweł. Urodził się w Tarsie między 5 a 10 
rokiem po Chrystusie. Pochodził z rodziny żydowskiej, posiadał jednak również 
obywatelstwo rzymskie. Należał do stronnictwa faryzeuszy. Był uczniem jednego z 
najwybitniejszych nauczycieli żydowskich – Gamaliela. Jako faryzeusz był zaciętym wrogiem 
Kościoła. Nawrócił się ok. 35 r. w drodze do Damaszku, gdy został powalony na ziemię, 
ukazał mu się Jezus i usłyszał głos: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. 

Po cudownym nawróceniu przez trzy lata przebywał w Damaszku, później na krótko 
odwiedził Jerozolimę, gdzie spotkał się z innymi Apostołami. Odbył trzy wielkie podróże 
misyjne, w których dotarł do wielu miast pogańskich w Azji Mniejszej, a nawet Grecji. Z 
niektórych fragmentów jego listów wynika także, że już po nawróceniu miał doświadczenia 
mistyczne. 

Z powodu gorliwości apostolskiej jego życie wielokrotnie wystawione było na niebezpieczeństwo. Aresztowany w 
Jerozolimie w 60 r. spędził najpierw dwa lata w więzieniu w Cezarei, a po odwołaniu się do cezara, został 
przewieziony do Rzymu. Tam kilka lat spędził w areszcie domowym. Uwolniony z braku dowodów jakiejkolwiek 
winy odbył prawdopodobnie kolejną podróż do Hiszpanii i na Kretę. Ponownie został aresztowany poniósł w roku 
67 śmierć męczeńską. Jako obywatel rzymski nie był torturowany, lecz został ścięty mieczem. Jako datę śmierci 
Apostoła podaje się 29 czerwca. Już Konstantyn Wielki po roku 330 na miejscu męczeństwa św. Pawła wystawił 
świątynię. Znajduje się ona już poza murami starożytnego Rzymu i nosi nazwę Bazylika św. Pawła za Murami. 

Św. Paweł pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma św. Dzięki świetnemu wykształceniu 

potrafił też nawiązać dialog z myślicielami pogańskimi, co stworzyło nowe możliwości ewangelizacji wśród pogan. 
Jest nazywany Apostołem Narodów. 


