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20  Niedziela  Zwykła     

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, 
ażeby już zapłonął.” 

Łk 49        



Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny  

Jedną z trzech największych 
uroczystości maryjnych – 

Wniebowzięcie NMP – Kościół katolicki obchodzi 15 
sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia 
Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 
r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary.  

Wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy 
Maryja została wzięta do nieba za życia, czy po śmierci. 
Dlatego też często używano sformułowania „zaśnięcie”. 
W Kościele Wschodnim do dziś święto to jest nazywane Zaśnięciem albo Odpocznieniem, podczas gdy na 
Zachodzie mówi się o Przejściu albo Wniebowzięciu.  

Pius XII, ogłaszając dogmat, nie rozstrzygnął sporu, używając sformułowania „po zakończeniu ziemskiego 
życia”. Dopiero Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 r. postawił pytanie: „czy jest możliwe, aby 
Maryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci?”. I odpowiedział, że tak, bo choć śmierć 
według Biblii jest karą za grzech, a Maryja została zachowana od grzechu, to jednak „z chwilą, gdy 
Chrystus umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki”.  

Według tradycji Zaśnięcie NMP mogło się dokonać ok. 45 r. na Górze Syjon, gdzie od IV w. istnieje 
bazylika (kilkakrotnie burzona i odbudowywana) utożsamiana z Wieczernikiem i miejscem zaśnięcia. 
Według innych źródeł św. Jan Apostoł miał zabrać Maryję ze sobą do Efezu i tam miała Ona zakończyć swe 
ziemskie życie.  

Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą „Cudu nad Wisłą”, czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi 
hordami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je 
szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym dniu w latach 1923-47 i ponownie od 1992 Wojsko 
Polskie obchodzi swoje święto.  

Prośmy Maryję, która została „wzięta do nieba”, aby wstawiała się za nami u swego Syna Jezusa Chrystusa, 
wypraszając nam potrzebne łaski, a szczególnie dar pokoju, oraz byśmy, jak Ona, po zakończeniu naszej 
ziemskiej wędrówki, mogli cieszyć się radością nieba.  

Pokój i Dobro  

o. Daniel  

  Od o. Daniela  
W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                           Łk  12:49-53 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 

«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże 
pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, 
i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 
pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw 
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowej».  



    Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza                                        
            Jr 38,4-6.8-10                     
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy 
trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: 
«Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia 
on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce 
całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. 
Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego 
ludu, lecz nieszczęścia». 
 

Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» 
Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli 
więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do 
cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się 
znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie 
było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w 
błocie. 
 

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do 
króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak 
postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do 
cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, 
zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście». 
 

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie 
stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z 
cysterny, zanim umrze».  

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

                                         hbr 12, 1-4 

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, 
zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, 
który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w 
wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który 
nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. 
 

On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, 
przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po 
prawicy na tronie Boga. Zważcie więc na Tego, który ze 
strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość 
wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. 
Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw 
grzechowi. 

       Ogłoszenia  

1. W poniedziałek 15 sierpnia przypada uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w 
tym dniu będą odprawiane w następujących godzinach: 
6:45 am, 9:30 am i 6:00 pm w j. angielskim, oraz 7:30 
pm w j. polskim. Serdecznie zapraszamy. 

2. W poniedziałek 15 sierpnia biuro parafialne będzie 
nieczynne. 

3. 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 przebłagalne. Zapraszamy 
do wspólnej modlitwy. 

4. Polska szkoła działająca przy Parafii Św. Małgorzaty 
Marii w Algonquin prowadzi zapisy na rok szkolny 
2022/2023. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w klasach 
od przedszkola do klas ósmych oraz klasach licealnych. 
Informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronie 
internetowej szkoły. Szkoła poszukuje również 
nauczycieli i katechetów na zastępstwo. Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły. 
Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie 
internetowej szkoły. 

5. 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. 

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

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA                                     
NA SIERPIEŃ 

Intencja: Módlmy się za małych i śred-
nich przedsiębiorców  

Módlmy się, aby mali i średni przed-
siębiorcy, poważnie dotknięci kryzy-
sem 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. Zbigniew Zajchowski Email:                           
                  frzibi@saintmargaretmary.org 

O. Tomasz Ryba E-mail: 
                        frtomasz@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 

  KOLEKTA TYGODNIOWA z 6/7  sierpnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              14,527.92   

 Donacje  $                    245.00                                                               
                                 $              14,772.92                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              6,727.00                                     
 Donacje $                    60.00                                                      
   $              6,787.00      
 Razem                  $           21,559.92  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (5,440.08)  

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.  

Uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

Godziny Mszy Swiętych - 8/15 

Po Angielsku 

6:45 AM | 9:30 AM |6:00 PM 

 

Po Polsku 

7:30 PM 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org



