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15  Niedziela  Zwykła     



Wilk i człowiek. Bajka braci Grimm  

 

Lis opowiadał kiedyś wilkowi o sile człowieka 
i o tym, że żadne zwierzę nie może mu 
dorównać, jeżeli nie użyje podstępu. A na to 
wilk: 
 

- Gdybym tylko zobaczył, kiedy człowieka, 
zaraz bym się na niego rzucił. 
 

- A ja ci w tym pomogę — rzekł lis — przyjdź do mnie jutro rano, 
pokażę ci człowieka. 
 

Wilk stawił się raniutko, a lis poprowadził go na drogę, którą chadzał 
zazwyczaj myśliwy. Najpierw nadszedł stary, wysłużony żołnierz. 
 

- Czy to jest człowiek? - zapytał wilk. 
 

- Nie — odparł lis — to był kiedyś człowiek. 
 

Potem nadszedł mały chłopiec, idący do szkoły. 
 

- A czy to jest człowiek? 

 

- Nie, to będzie kiedyś człowiek. 
 

Wreszcie ukazał się myśliwy z dubeltówką na ramieniu i nożem 
myśliwskim za pasem. 
 

- Oto jest człowiek — rzekł lis do wilka — na tego możesz się 
rzucić. Ja jednak wolę się ukryć w norze. 
 

Wilk rzucił się na człowieka, ale myśliwy, widząc go, powiedział: 
 

- Szkoda, że nie nabiłem fuzji kulą — wycelował i strzelił wilkowi 
śrutem w pysk. 
 

Wilk zmarszczył się gniewnie, ale nie dał się odstraszyć i znów 
ruszył do ataku. Myśliwy wpakował mu więc drugi nabój śrutu. Wilk 
przezwyciężył ból i skoczył na myśliwego; ale ten wydobył nóż i 
zadał mu kilka ciosów, aż wilk, krwawiąc, uciekł z wyciem do lisa. 
 

- No, bracie wilku — zapytał lis — jak ci się powiodło z 
człowiekiem? 

 

- Ach — odparł wilk — nie tak wyobrażałem sobie siłę człowieka. 
Najpierw zdjął z ramienia kij i dmuchnął w niego, a mnie coś 
plunęło w twarz, co drapało i łechtało strasznie. Potem jeszcze raz 
dmuchnął w kij, a mnie coś grzmotnęło w nos. Kiedy zaś byłem 
zupełnie blisko, wyciągnął sobie z ciała żebro i tak mnie nim 
uderzył, że ledwo żywy uciekłem. 
 

- Widzisz — rzekł lis — jaki z ciebie pyszałek! A radziłem ci nie 
stawać człowiekowi na drodze!  

Człowiek człowiekowi wilkiem – to nie bajka, to życie! 
Przeciwieństwem tego jest m.in. przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie, gdzie człowiek bezinteresownie pomaga bliźniemu. Tekst dzisiejszej Ewangelii daje nam nadzieję i podtrzymuje w 
nas wiarę, że ludzi miłosiernych nigdy nie zabraknie, że będzie ich coraz więcej, że my sami będziemy miłosierni, postępując w 
myśl przykazania miłości: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.  

Pokój i Dobro  

o. Daniel Zdebik  

  Od o. Daniela W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                                  10:25-37 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając 
Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w 
Prawie? Jak czytasz?» 

 

On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją 
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego 
jak siebie samego». 
 

Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To 
czyń, a będziesz żył». 
 

Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: 
«A kto jest moim bliźnim?» 

 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien 
człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł 
w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz 
jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół 
umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą 
drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak 
samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i 
zobaczył go, minął. 
 

Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł 
również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył 
się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, 
zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na 
swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował 
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał 
gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli 
co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę 
wracał”. 
 

Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim 
tego, który wpadł w ręce zbójców?» 

 

On odpowiedział: «Ten, który mu okazał 
miłosierdzie». 
 

Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»  



    Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa                                                   
                     30:10-14                     

Mojżesz powiedział do ludu: 
 

«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, 
przestrzegając Jego poleceń i postanowień 
zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do 
Pana, Boga swego, z całego swego serca i z 
całej swej duszy. 
 

Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, 
nie przekracza twych możliwości i nie jest po-
za twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by 
można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi 
do nieba i przyniesie je nam, a będziemy 
słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za morzem, 
aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda 
się za morze i przyniesie je nam, a będziemy 
słuchać i wypełnimy je”. 
Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w 
twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł 
wypełnić».  

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

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Kolosan 

 

Chrystus Jezus jest obrazem Boga 
niewidzialnego – Pierworodnym wobec 
każdego stworzenia, bo w Nim zostało 
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i 
to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, 
czy to Trony, czy Panowania, czy 
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez 
Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest 
przed wszystkim i wszystko w Nim ma 
istnienie. 
 

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest 
Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, 
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 
Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim 
zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego 
znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego 
– i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego 
krzyża.  

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 11 lipca zapraszamy na 
wieczorną mszę św. O 7:00 pm i 
nabożeństwo eucharystyczne. 

 

• Zachęcamy wszytkich do korzystania z 
możliwości adoracji w naszym kościele. 
Adoracja jest co środę i trwa od porannej 
mszy św. o 8:30 do godziny 8 wieczorem. 
W najbliższą środę na zakończenie 
całodziennej adoracji o 7 PM będzie 
nabożeństwo w obronie życia. 
Skorzystajmy z tej szczególnej okazji do 
modlitwy. 

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 

„Człowiek jest wielki nie przez 
to co ma, nie przez to, kim jest, 
lecz przez to czym dzieli się z 
innymi” 



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  2/3  lipca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              14,090.73   

 Donacje  $                   290.00                                                               
                                 $              14,380.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              6,352.00                                     
 Donacje $                   400.00                                                      
   $              6,752.00      
 Razem                  $           21,132.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (5,867.27)  

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: 
224-600-0406 

Sekretariat: 224-436-0320 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Wspomnienie Św. Jana z Dukli — 8 lipca 
Św. Jan urodził się w Dukli na początku XV wieku w rodzinie mieszczańskiej. Informacje o jego młodości zawarte 
są wyłącznie w legendach i miejscowej tradycji – brak na ten temat źródeł historycznych. Jeden z przekazów głosi, 
że już od wczesnych lat Jan prowadził życie pustelnicze w pobliskich lasach u stóp góry zwanej Cergową. 

Nieznane są przyczyny, dla których Jan postanowił wstąpić do franciszkanów konwentualnych w Krośnie. 
Najprawdopodobniej zdecydował się na to ok. 1434-1440 r., kiedy miał już 25-30 lat. Odbył tam studia kanoniczne i 
został wyświęcony na kapłana (prezbitera). Niemal od razu został powołany na urząd kaznodziei. Przez wiele lat 
był również przełożonym klasztoru w Krośnie i we Lwowie, aż w końcu został wybrany kustoszem całego okręgu 
lwowskiego. 

W połowie XV w. we Lwowie został założony konwent obserwantów, czyli franciszkanów reguły obostrzonej 
(zwanych również bernardynami). Jan z Dukli bacznie obserwował ich życie oraz działalność i postanowił w 
pewnym momencie do nich wstąpić. Bernardyni przyjęli go bez wahania. Było to prawdopodobnie w roku 1463. W 
konwencie Jan spędził 21 lat, następnie udał się na krótki okres do Poznania i wrócił do Lwowa, aby tam spędzić 
resztę życia jako kaznodzieja i spowiednik. W ostatnich latach przed śmiercią utracił wzrok. Do ślepoty dołączyła 
się ponadto choroba bezwładu nóg. Nadal jednak prowadził życie ascetyczne i wykonywał po dawnemu obowiązki 
zakonne. Długie godziny spędzał na czuwaniach i modlitwach – zasłynął jako wielki czciciel Matki Bożej. 

Jan z Dukli zmarł w opinii świętości 29 września 1484 roku. Pochowano go w kościele klasztornym we Lwowie. Już 
w trzy lata po jego śmierci obserwanci wystarali się u papieża, Innocentego VIII, o zezwolenie na tzw. 
„podniesienie ciała”, co było równoznaczne z pozwoleniem na oddawanie mu czci publicznej. Akt podniesienia miał 
jednak miejsce dopiero w 1521 r. Grób Jana z Dukli był nawiedzany nie tylko przez katolików, ale również 
prawosławnych i Ormian. Przybywali do niego także  monarchowie: Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki i 
Jan III Sobieski. Wstawiennictwu Jana przypisywano ocalenie Lwowa w  1648 r. w czasie oblężenia przez 
Bohdana Chmielnickiego. 

Jan z Dukli został ogłoszony błogosławionym przez papieża Klemensa XII w roku 1733, natomiast kanonizacji 
dokonał w Krośnie papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w dniu 10 czerwca 1997 r. Wspomnienie św. Jana 
Kościół katolicki obecnie obchodzi 8 lipca. Jego relikwie znajdują się współcześnie w rodzinnej Dukli. 

W ikonografii św. Jan z Dukli przedstawiany jest w habicie zakonnika, czasami jako niewidomy. Jego atrybutem są 
promienie światła. 

Papież Klemens XII ogłosił św. Jana z Dukli patronem Korony oraz Litwy. Obecnie uważany jest za patrona 
archidiecezji przemyskiej, Lwowa oraz dawnego rycerstwa polskiego. 


