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18  Niedziela  Zwykła     

 „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo 
nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to 

życie jego nie zależy od jego mienia” 
Łk 12;17 



Hierarchia wartości 

Narkomania, alkoholizm, szukanie 
zapomnienia w seksie, rosnąca ilość 
samobójstw, totalna nieodporność 
psychiczna lub niestabilność uczuciowa, 
skoncentrowanie się na sobie do punktu gdy 
ludzie dorośli potrafią rzucać się o ziemię 

płacząc gdy ktoś ma inne zdanie od nich. Realne niestety. Choroby 
współczesnego świata. Wszystkie płyną z jednego źródła. A nie jest 
to źródło nowe.  

 Kohelet, starożytny mędrzec, pytał, co jest warte życie. 
Odpowiedział: „Marność nad marnościami i wszystko marność...” 
Źródłem, z którego sączą się liczne choroby także naszych czasów, 
jest poczucie bezsensu życia: „Wszystko marność...” Ale mądry 
Kohelet nie poprzestał na tym stwierdzeniu. Szukał i pytał dalej. I 
miał wiele wątpliwości. Jak my. Jednak kończąc księgę, pisze: 
„Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego 
przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!” 

 Życie człowieka ma sens, znaczenie i wagę. Ale to może 
pojąć tylko ten, kto ma prawdziwą i zdecydowaną hierarchię 
wartości. Kto wie, co jest ważne, co ważniejsze, co mało ważne, a co 
najważniejsze. Nawet nie chodzi o granicę dobra i zła. To byłoby 
tylko jakieś przeraźliwe minimum. A jeśli i tego minimum nie ma...? 
Świat jest chory. Bardzo. Świat bez Boga. 

 Hierarchia wartości... Nie nam ją ustalać. Podziwiamy 
odkrywców: Kolumba i Marię Curie. Dlaczego nie mamy ambicji 
odkrywania wartości moralnych i ich wzajemnego powiązania? Dlaczego potrafimy być zauroczeni porządkiem kosmosu, 
niezwykłą regularnością wnętrza atomu, a niewiele nas interesuje niebywały ład, jaki Stwórca nadał światu wartości moralnych. 
Wystarczy ten ład zobaczyć, zachwycić się nim, uznać – i... i dać się ponieść fali tych wartości, ich porządkowi, ich logice. 
Hierarchia wartości, odczytana z głębin ludzkiego ducha, komentowana, przypominana przez takich ludzi, jak Kohelet, a przede 
wszystkim Jezus, nie jest czymś na dziś i jutro. Jest porządkiem budującym wieczność.  

 „Głupcze! – mówi Jezus – jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie!” Chrześcijanin musi być realistą. Śpiewamy 
psalm: „Obracasz w proch człowieka i mówisz: ‘Wracajcie, synowie ludzcy! Człowiek jest jak trawa, która rośnie: rankiem zielona i 
kwitnąca, wieczorem więdnie i usycha’”. Chrześcijański realizm idzie dalej. „Liczyć dni” – to roztropność. Ale „gromadzić skarby, 
by być bogatym przed Bogiem” – to jest mądrość. Życie człowieka sięga wieczności i samego Boga. To podstawa chrześcijańskiej i 
głęboko ludzkiej hierarchii wartości. 

 Czy ów bogacz z Jezusowej przypowieści czynił źle, zabiegając o pomnożenie majątku? Bynajmniej. Jezus nie umniejsza 
wagi ani pracy, ani przezorności, ani nawet pomnażania majątku (pamiętasz przypowieść o talentach, czyli ogromnych sumach 
pieniędzy?). Z całej jednak Ewangelii wynika całkiem jasno, że to wszystko są środki, a nie cele człowieczego „być albo nie być”. I 
że skarby warte cokolwiek przed Bogiem, są nieprzeliczalne na jakiekolwiek wartości materialne. A zatem: Co ważne? Co mniej 
ważne? Co tylko potrzebne? A co niepotrzebne? Czy wiesz? 

 Paweł Apostoł nieco inaczej, ale wskazuje na ten sam problem. Powiada: „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na 
ziemi”. Coś jest wznioślejsze, coś bardziej przyziemne. Czyż nie tak? Ale: co znaczy „dążyć do tego, co w górze”?  

 To przede wszystkim wybieranie tego, co będzie dobre dla mojego życia wiecznego, dla zbawienia, niekoniecznie „dobre” 
tu i teraz i zaraz – czyli uczciwość, prawda, miłość bliźniego, a przede wszystkim stawianie Boga zawsze na pierwszym miejscu. 
Przejawia się to w drobiazgach codziennego życia, ale to właśnie „drobiazgi” świadczą o właściwym uporządkowaniu życia. 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

  Od o. Witolda W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                                   12:13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną 
spadkiem». 
 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż 
Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 

 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy 
od jego mienia». 
 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamo-
żnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I 
rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie 
pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: 
zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam 
zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem 
sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; 
odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł 
do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają 
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, 
co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Bo-
ga».  



    Czytanie z Księgi Koheleta                                               
        1,2;2,21-23                     
 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet, 
marność nad marnościami – wszystko jest 
marnością. 
 

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy 
odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, 
a udział swój musi on oddać człowiekowi, 
który nie włożył w nią trudu. To także jest 
marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma 
człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy 
ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? 
Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a 
zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce 
jego nie zazna spokoju. To także jest mar-
ność.  

Czytanie z Listu św. Pawłą Apostoła 
do Kolosan                    3:1-5, 9-11 

 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z 
martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie 
przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy 
Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do te-
go, co na ziemi. 
 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte 
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrys-
tus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim 
ukażecie się w chwale. 
 

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w 
członkach: rozpuście, nieczystości, lu-
bieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 
bałwochwalstwem. 
 

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście 
z siebie dawnego człowieka z jego uczynka-
mi, a przyoblekliście nowego, który wciąż się 
odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na 
obraz Tego, który go stworzył. A tu już nie 
ma Greka ani Żyda, obrzezania ani 
nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolni-
ka, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich 

       Ogłoszenia  

 

• W poniedziałek 1 sierpnia 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 w inencji 
powołań. Skorzystajmy z tej szczególnej okazji 
do modlitwy. 

• W pierwszy piątek okazja do spowiedzi będzie 
od 6:30 do 7:30 wieczorem. Msza św. po polsku 
będzie o 7:30 PM. W sobotę zapraszamy na 
nabożeństwo Pierwszej Soboty po Mszy św. o 
6:30 wieczorem. 

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

• Dziś żegnamy Ojców Piotra i Witolda, którzy od 
1 sierpnia rozpoczną swoją posługę w 
parafaiach w Rock Island. Dziś/jutro w niedzielę 
po Polskiej Mszy św. będzie poczęstunek przed 
Ministry Center oraz okazja do pożegnania się. 

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym 
złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej 
stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i 
chce więcej mieć, nie po to 
aby bardziej być, lecz 
by doznać w życiu najwięcej 
przyjemności.  



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  23/24  lipca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              13,908.73   

 Donacje  $                    108.00                                                               
                                 $              14,016.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              6,245.00                                     
 Donacje $                   170.00                                                      
   $              6,415.00      
 Razem                  $           20,431.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (6,568.27)  

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



