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17  Niedziela  Zwykła     

“I Ja wam powiadam: Proście, a będzie 
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a zostanie wam otworzone” 
Łk 11,11  



Nie narzekaj – szukaj Boga 

Jednym z poważnych nieporozumień naszego 
pokolenia jest ciągłe narzekanie na zło istniejące 
obok nas. Prawie we wszystkich rozmowach, 
gdziekolwiek się spotykamy, dźwięczy nuta 

narzekania: rozkład moralny młodzieży, rozbite małżeństwa i  osierocone 
dzieci, alkoholizm, nieuczciwość w pracy, brak odpowiedzialności. Zła 
moralnego obok nas jest dużo. 

 To narzekanie w pewnej mierze jest znakiem naszej dobrej woli 
i pragnienia życia w świecie dobrym. Uważamy, że wokół powinno być 
wielu ludzi szlachetnych, gotowych do poświęcenia, bezinteresownych, 
ofiarnych, wielkiego ducha. Tęsknimy za światem dobra. 

A co na to odpowiada Bóg? Świat przypomina Sodomę 
i Gomorę, a Bóg w każdym pokoleniu szuka dziesięciu sprawiedliwych. 
Jeśli ich znajdzie, nie zniszczy świata ze względu na tych dziesięciu. 

Gdyby rolnik zasiał pszenicę, a po pewnym czasie zobaczył, że 
na jego polu zamiast pszenicy wyrósł łan kąkolu, a w nim naliczyłby 
jedynie dziesięć kłosów pszenicy, na pewno doszedłby do wniosku, że 
uprawa się nie opłaci, że trzeba wszystko zaorać i siać od nowa. Ale Bóg 
tak nie powie. Bogu opłaci się czekać, aż dojrzeje tych dziesięć kłosów 
pszenicy. Kąkol może wzrastać i wydawać owoce. Bóg nie zniszczy pola 
dla tych dziesięciu kłosów, dlatego że one wydają wyrok na cały łan 
kąkolu. One dowodzą, że w Sodomie można żyć sprawiedliwie. Bóg potrzebuje dziesięciu świadków. 

Narzekaniem świata nie zmienimy. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent energii, którą wkładamy w  narzekanie i słowne reformowanie 
świata, trzeba przeznaczyć w tym celu, by doskonalić swoją sprawiedliwość, by należeć do owych dziesięciu sprawiedliwych. To jes t nasze 
zadanie, tego oczekuje od nas Bóg. Tak było w Starym Testamencie i tak jest w Nowym. Jezus zachował to podejście, gdy powiedział: „Wy 
jesteście światłością świata”. Jemu potrzeba dziesięciu kłosów pszenicy, by swoim światłem dały świadectwo prawdzie. To jest myślenie Boga.  

Bóg w każdym pokoleniu szuka dziesięciu sprawiedliwych i ich dobroć decyduje o ocaleniu wielu tysięcy ludzi. W wieczności może 
się okazać, że człowiek od lat ciężko chory, przez swoją sprawiedliwość ratował od nieszczęść swoją rodzinę, która codziennie  narzekała na to, 
że był dla niej ciężarem. Najczęściej nie wiemy, przez czyją sprawiedliwość Bóg ocala rodzinę, miasto, naród. Widocznie jest tak wielu 
sprawiedliwych, że Jemu się opłaci troska o to, by świat istniał. Myślenie Boga daleko odbiega od naszego myślenia. Ktokolwiek jednak 
wejdzie w to Jego myślenie i zatroszczy się o własną sprawiedliwość, nie wydając wyroków na świat, zyska pokój. Kończy się wówczas 
narzekanie, a jego miejsce zajmuje radość prawdziwej wolności. 

Jaki jest warunek zachowania sprawiedliwości w niesprawiedliwym świecie? Chrystus zwraca uwagę na modlitwę. Człowiek, który 
umie się modlić, potrafi w tym świecie być sprawiedliwym. Jeżeli się nie modli, wcześniej czy później zginie zarażony jedną z chorób 
moralnych świata. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                                      11:1-13 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy 
skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». 
 

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: 
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 
królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na 
każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my prze-
baczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, 
byśmy ulegli pokusie». 
 

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz 
mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a 
nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: 
„Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. 
Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego 
natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
 

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, 
a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy 
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 
kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, 
ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o 
rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o 
jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jest-
eście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż 
bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy 
Go proszą».  



    Czytanie z Księgi Rodzaju                                                 
            18:20-32                     
Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga 
na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców 
są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy 
postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie 
doszło, czy nie; dowiem się». 
 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a 
Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Ni-
ego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić 
sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym 
mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także 
zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez 
wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, 
którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby 
zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 
sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie 
dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą 
ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Pan od-
powiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu 
sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez 
wzgląd na nich». Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o 
Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć 
jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych 
pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z 
braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?» Pan rzekł: 
«Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu». 
Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może 
znalazłoby się tam czterdziestu?» Pan rzekł: «Nie 
dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdzi-
estu». 
Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa 
Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydzi-
estu?» A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli 
znajdę tam trzydziestu». Rzekł Abraham: «Pozwól, o 
Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam 
dwudziestu?» Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez 
wzgląd na tych dwudziestu». Na to Abraham: «Niech 
mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: 
gdyby znalazło się tam dziesięciu?» Odpowiedział 
Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».  

Czytanie z Listu św. Pawłą Apostoła 
do Kolosan                          2:12-14 

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w 
którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę 
w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na 
skutek występków i «nieobrzezania» waszego 
grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. 
Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 
dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co 
było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przyg-
woździwszy do krzyża.  

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 25 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 najbliższą środę na 
zakończenie całodziennej adoracji o 7 PM będzie 
nabożeństwo za rodziny. Skorzystajmy z tej 
szczególnej okazji do modlitwy. 

• W tym roku planujemy Summer Fest, czyli nasz 
Parafialny Piknik, który odbędzie się w sobotę 27 
lipca. Więcej informacji w nadchodzących 
biuletynach i plakatach. 

• W ostatni weekend lipca będą się odbywać w 
Algonquin Founder’s Days. Dlatego w sobotę 30 
lipca, ze względu na paradę, która będzie na 
Algonquin Road przed południem, w naszym 
kościele nie będzie porannej mszy św. oraz 
przedpołudniowej spowiedzi. 

• W przyszłą niedzielę pożegnamy Ojców Piotra i 
Witolda, którzy od 1 sierpnia rozpoczną swoją 
posługę w parafaiach w Rock Island. Po Mszy 
św. tego dnia będzie poczęstunek przed Ministry 
Center oraz okazja do pożegnania się. 

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 



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 $              13,691.73   

 Donacje  $                    75.00                                                               
                                 $              13,766.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              7,775.00                                     
 Donacje $                   175.00                                                      
   $              7,950.00      
 Razem                  $           21,716.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (5,283.27)  

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 

Sponsorzy/vendorzy poszukiwani: 
Masz firmę, prowadzisz działalność gospodarczą lub handlową, 
chciałbyś podzielić się informacją o swojej firmie lub jesteś par-
afianinem 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, hulajnogi 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 inter-
netowej oraz profilu Facebook parafii. 

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

Wszystkie przekazane donacje mogą 
Państwo odpisać od podatku, wykor-
zystując numer TX ID, który przekaże-
my indywidualnie sponsorom.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org



