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16  Niedziela  Zwykła     

„Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o 
wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. 
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie 
będziepozbawiona.” 

Łk 10, 38-42 



 

Podczas mojego urlopu w Polsce, 
spotkałem się po latach z jednym z 
moich 

kolegów ze szkoły podstawowej. Po 
pierwszej części naszej rozmowy, dotyczącej 
wydarzeń i zmian w naszym życiu przez długie lata, 
w których nie widzieliśmy się,  rozmowa zeszła na 
tematy wiary, a konkretnie modlitwy. Podzieliłem 
się z nim jednym ze sposobów mojej modlitwy, 
który to sposób towarzyszy mi już dłuższy okres 
czasu i pomaga mi w dobrej modlitwie. 

 

Powiedziałem mu, że podczas modlitwy wyobrażam 
sobie, że siedzę z Jezusem przy stole, albo 
przechadzam się z Nim po parku. Rozmawiam z 
Nim o tym wszystkim, o czym chciałbym z Nim 
mówić, gdybym rzeczywiście mógł Go spotkać, bo 
wierzę, że On jest ze mną. Z wyrazu twarzy mojego 
kolegi wyczytałem, że po raz pierwszy słyszał o takim sposobie modlitwy, i że nigdy nie przyszłoby 
mu na myśl, aby modlić się w ten sposób. Zaproponowałem mu, aby spróbował modlić się w taki 
sposób przez 10 minut każdego dnia. Nie mam pojęcia, czy robi to, bo już miesiąc czasu nie miałem z 
nim kontaktu. Słyszałem jednak od wielu chrześcijan, że modlą się podobnie. Istnieje wiele form i 
sposobów modlitwy.  

 

Czytanie Pisma Świętego, różaniec, medytacja nad jakimś religijnym tematem, modlitwy z 
modlitewnika, recytowanie psalmów, śpiewanie pieśni i piosenek religijnych, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, uczestniczenie we Mszy Świętej, która jest najdoskonalszą formą modlitwy. 

 

Ale również bardzo potrzebujemy tego prostego i spontanicznego sposobu, którym jest przebywanie z 
Jezusem i mówienie Mu rzeczy, o których chcemy Mu powiedzieć, albo słuchanie Go w ciszy. 
Właśnie taki prosty sposób przebywania z Jezusem, wybrała Maria, siostra Łazarza w dzisiejszej 
Ewangelii. Usiadła ona u stóp Chrystusa i słuchała Go. Jezus powiedział o niej: “Maria wybrała 
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Oczywiście trzeba zauważyć, że zawsze jest w nas 
postawa zabieganej Marty i modlącej się Marii. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do wprowadzenia 
harmonii między tymi postawami w naszym życiu. Oczywiście musimy być świadomi tego, że często 
jest pokuszenie, by poddać się potrzebom materialnym, bo ciało zawsze głośniej i ostrzej domaga się 
swego, podczas, gdy głos duszy jest cichy i łagodny. Jedno jest pewne, że spędzając czas na 
modlitwie, niczego nie tracimy, ale zyskujemy wiele, zyskujemy wartości wieczne, których za 
pieniądze kupić się nie da. 

 

O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

  Od o. Piotra W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                                  10:38-42 

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w 
swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem 
Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała 
Jego słowa. 
 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych 
posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: 
«Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra 
zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 
Powiedz jej, żeby mi pomogła». 
 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, 
martwisz się i niepokoisz o wiele, a 
potrzeba mało albo tylko jednego. Maria 
obrała najlepszą cząstkę, której nie 
będziepozbawiona». 



    Czytanie z Księgi Rodzaju                                                 
      8:1-10                     
 

Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, 
gdy ten siedział u wejścia do namiotu w 
najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, 
dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy 
ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spot-
kanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O 
Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie 
omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy 
zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocz-
nijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco 
chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie 
dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A 
oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». 

Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i 
rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar 
najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem 
Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i 
piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je 
przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i 
przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni 
jedli, stał przed nimi pod drzewem. 

Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» – Od-
powiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu 
jeden z nich: «O tej porze za rok znów wrócę do 
ciebie, twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy 
syna». 

Czytanie z Listu św. Pawłą Apostoła 
do Kolosan                          1:24-28 

Bracia: 

Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej 
strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w 
moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego 
mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić 
posłannictwo głoszenia słowa Bożego. 

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została 
teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg 
zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej 
tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród 
was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, 
upominając każdego człowieka i ucząc każdego 
człowieka z całą mądrością, aby każdego 
człowieka przedstawić jako doskonałego w 
Chrystusie. 

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 18 lipca zapraszamy na 
wieczorną mszę św. o 7:00 pm i 
nabożeństwo eucharystyczne. 

• Zachęcamy wszystkich 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 najbliszą środę zakończenie 
całodziennej adoracji o 7 PM będzie 
nabożeństwo wynagradzające. 
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 

„Nauczcie się nazywać białe białym, 
a czarne czarnym; zło złem, a dobre 
dobrem. Nauczie się grzech nazywać 
grzechem, a nie wyzwoleniem i 
postępem, choćby cała 
moda i propaganda były 
temu przeciwne” 



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  9/10  lipca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              13,566.73   

 Donacje  $                   324.00                                                               
                                 $              13,890.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,040.00                                     
 Donacje $                   185.00                                                      
   $              5,225.00      
 Razem                  $           19,115.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (7,884.27)  

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


Sponsorzy/vendorzy poszukiwani: 
 

Masz firmę, prowadzisz działalność gospodarczą lub handlową, chciałbyś 
podzielić się informacją o swojej firmie lub jesteś parafianinem i chciałbyś 
wspomóc parafię—zostań sponsorem fantów na parafialnym pikniku-więcej 
informacji pod nr tel: 773 520 7373 lub 630 291 4389. 

 

Poszukujemy fantów (sprzęt elektroniczny karty podarunkowe, rowery, hu-
lajnogi i inne przedmioty), które będą losowane podczas pikniku parafialnego 
w sobotę 27 sierpnia.  

W zamian za sponsorowanie fantów oferujemy: 
 

-opublikowanie nazwy firmy w podziękowaniach na stronie internetowej oraz 
profilu Facebook parafii. 

 

-prezentację logo firmy wyświetlaną podczas trwania pikniku z informacją o 
Waszym biznesie.  

 

Wszystkie przekazane donacje mogą Państwo odpisać od podatku, wykorzys-
tując numer TX ID, który przekażemy indywidualnie sponsorom.  


