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19  Niedziela  Zwykła     

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a 
komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą” 

Łk 12:48 



Jest taka opowieść, którą bardzo lubią powtarzać 
rekolekcjoniści (w rożnych wersjach) przy okazji rekolekcji 
czy też misji parafialnych. Jedna bardzo pobożna pani (taka, 
co to w pierwszej ławce siedzi w swoim kościele i dużo się 
modli) dowiedziała się, że tego właśnie dnia przyjdzie do niej 
Pan Jezus. Czym prędzej – jak przystało na polską gospodynię 
przystąpiła do porządkowania swojego domu. Starannie 
posprzątała wszystkie pomieszczenia, pozamiatała schody. 
Upiekła nawet ciasto – któż wie, może, jak Pan Jezus po 
zmartwychwstaniu jadł ryby, to może teraz spróbuję jej 
wypieków. A jak jeszcze pochwali, że dobre, to ona 
tradycyjnie – jak każda Polka z fałszywą pokorą – powie, że 
się tym razem jej to ciasto nie udało. Można by zapytać tych 
naszych polskich gospodyń: Kiedy wam, Drogie Panie, w 
końcu uda się to ciasto, skoro za każdym razem mówicie, że 
wychodzi nie takie, jak trzeba?  

Jak wszystko przygotowała, usiadła i czekała. Najpierw 
zapukała sąsiadka. Ciasto piekła i potrzebowała szklankę 
cukru. Nie mam czasu na takie sprawy dzisiaj. Nie zawracaj 
mi sąsiadko głowy. Czekam na ważnego gościa – Pana Jezusa. 
Przyszła jej mała wnuczka, żeby babcia przeczytała jej 
książkę, ale babcia obrażona na synową, która odebrała jej 
jedynego syna pogoniła do domu wnuczkę z komentarzem: tyś 
taka sama, jak twoja matka. A zresztą dziś nie mam czasu, 
czekam na Pana Jezusa. 

W końcu po raz trzeci ktoś zapukał do drzwi. Otwiera, a tu 
ubogi żebrak, który przyszedł poprosić o coś do zjedzenia, bo 
to już popołudnie a on jeszcze dzisiaj nic nie jadł. Ale ta pani 
również i tym razem powiedziała, że nie ma teraz czasu na takie przyziemne spawy, bo czeka na Pana Jezusa. I 
wygoniła także tego żebraka No i czekała. I co? I czekała dalej, mijają kolejne godziny, już pora na wieczorne wydanie 
Wiadomości. Obejrzała je. Potem jeszcze jakiś film – tradycyjne z powtórki. I nic. Jezus nie przyszedł. Zmęczona 
całodziennym wyczekiwaniem – jak przystało na pobożną niewiastę – uklęknęła do wieczornej modlitwy i poczęła robić 
wyrzuty Panu Bogu, że ona czekała, a On nie przyszedł. Wtedy Pan Jezus odpowiedział: trzy razy próbowałem cię 
dzisiaj odwiedzić, ale ty za każdym razem nie wpuściłaś mnie do domu. I w tym miejscu trzeba by przywołać słowa z 
dzisiejszej Ewangelii: „Czuwajcie więc i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie”. 

W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                           Łk  12:32-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu 
waszemu dać wam królestwo.  
 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie 
trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, 
gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie 
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 
 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. 
A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan 
zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam 
wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, 
będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 
 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której 
godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do 
swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
 

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę 
przypowieść, czy też do wszystkich?» 

 

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i 
roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby 
rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten 
sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej 
czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad 
całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w 
sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i 
służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan 
tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, 
której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z 
niewiernymi. 
 

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie 
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma 
wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a 
uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu 
wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu 
wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».  

Refleksja na niedzielę 



    Czytanie z Księgi Mądrości                                            
       Mdr 18,6-9                     
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, 
by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom 
zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia 
sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem 
pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, 
powołanych. 
 

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu 
ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że 
jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą 
święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.  

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

                               hbr 11, 1-2. 8-19 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. 
To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. 
 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, 
usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał 
objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi 
Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami 
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami 
tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta 
zbudowanego na silnych fundamentach, którego 
architektem i budowniczym jest sam Bóg. 
 

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego 
wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za 
godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z 
człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, 
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, 
jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 
 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, 
co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i 
witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. 
Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają 
ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, 
znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do 
lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie 
wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż 
przysposobił im miasto. 
 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, 
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, 
on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane 
było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». 
 

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także 
umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.  

       Ogłoszenia  

1. W poniedziałek 8 sierpnia zapraszamy na 
wieczorną Mszę św. o godz. 7:00 pm i 
nabożeństwo eucharystyczne. 

2. Zachęcamy wszystkich do adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Adoracja odbywa się 
co środę i trwa od porannej Mszy św. o godz. 
8:30 am. do godz. 8:00 pm. W najbliższą środę 
na zakończenie adoracji o godz. 7:00 pm będzie 
nabożeństwo o poszanowanie życia. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. 

3. Planowany jest Summer Fest, czyli nasz 
Parafialny Piknik. Odbędzie się on w sobotę 27 
sierpnia na boisku szkolnym w godz. 2:00 pm do 
9:00 pm. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
między innymi: pokaz Auta PRL-U, mecz piłki 
nożnej, koncert skrzypcowy, wspólne 
malowanie. Zagwarantowane jest dużo dobrej 
muzyki i pyszne jedzenie. Prosimy o zgłaszanie 
się osób lub firm, które chciałyby zostać 
sponsorami tej imprezy. 

4. Wszystkim parafianom i gościom życzymy 
błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA                                     
NA LIPIEC 

Intencja: Módlmy się za małych i śred-
nich przedsiębiorców  

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, 
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym 
i społecznym, znaleźli środki 
niezbędne do kontynuowania 
swojej działalności w służbie 
społeczności, w których żyją  



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 z 30/31  lipca, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              12,684.73   

 Donacje  $                    642.00                                                               
                                 $              13,326.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              4,700.00                                     
 Donacje $                   250.00                                                      
   $              4,950.00      
 Razem                  $           18,276.73  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (8,723.27)  

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, wykorzys-
tując numer TX ID, który przekażemy 
indywidualnie sponsorom.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org



