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„ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy,   

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,   

a Ja was pokrzepię.”a Ja was pokrzepię.”  
Mt: 11, 28 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
Najwyższy na oślątku 

Co nas najbardziej męczy? Brak cichości i pokory, czyli zewnętrzny chaos spraw i wewnętrzna pycha serca. 

Nadmiar zajęć wynika przecież często z naszej ambicji, z potrzeby udowodnienia sobie i innym, że jesteśmy 

menedżerami, znawcami, fachowcami, ludźmi  

wyjątkowymi. A Bóg? Kocha uniżonych. Objawia  

najskrytsze tajemnice swych wyroków tym, na których 

świat wydał wyrok zapomnienia. 

Niewielu ludzi z tej ogromnej większości odtrąconych,  

zapomnianych, niezauważonych i niechcianych cieszy się, 

widząc, że ich uniżenie stawia ich w miejscu  

uprzywilejowanym: są przecież odbiorcami rewelacji nie  

z tego świata! Po tych słowach Jezusa nie możesz się już 

zamykać z powodu swych kompleksów niższości,  

syndromów niechcianego dziecka, samopotępienia  

i niezadowolenia spowodowanego skromną pozycją we 

wszechświecie. „Możliwe, że pesymizm jest zjawiskiem  

wynikającym z widzenia rzeczy w małej skali, zjawiskiem 

związanym z krótkowzrocznością” (Jean Guitton). 

Jezus naprawdę z radością nagradza pominiętych przez 

ziemski sukces! Prostaczkowie, najmniejsi, hobbici  

cywilizacji są wyróżnieni nadzwyczajnymi łaskami poznania 

Ojca w Synu i losów księgi świata. Są, bowiem  

nieustraszeni, bo nie mają nic do stracenia. Są radośni, bo 

smutek jest cieniem nieodłącznym wyróżnienia. Im bardziej 

są uniżani, tym wyższe nieba odsłaniają się przed nimi. Sam 

Mesjasz jest pokornym Królem pokornych. Jego triumfalny 

wjazd na niepozornym osiołku, prorok Izajasz jeszcze  

bardziej umniejszył: pisząc o „oślątku”, a nawet „źrebięciu”. 

Tak, jakby słowo „osiołek” było zbyt dumne. To daje do  

myślenia! Prorok czuł, że nawet najskromniejsze określenie jest jeszcze zbyt dumne, by opisać uniżenie  

Mesjasza! 

Mesjasz tajemniczą siłą swej skromności roztrzaska potęgi tego świata: rydwany, rącze wierzchowce,  

wojowników, połamie włócznie i łuki, czołgi, działa, pancerne samochody i myśliwce. Jego pochód przetacza 

się i w naszych czasach, gdy upadają zarówno totalitaryzmy, jak i wieże Babel dotykające chmur naszych  

metropolii. Pokorni zwyciężają upokarzających. Konflikt między nimi zaczyna się jednak w ukrytym polu  

bitwy: między ciałem i duchem. Dlatego św. Paweł w Liście do Rzymian stawia nas przed wyborem: albo  

będziemy uśmiercać grzechy, albo grzechy uśmiercą nas samych. Albo będziemy uśmiercać popędy ciała,  

powściągając ich porywy jak uzdę osiołka, albo one, jak armia rydwanów żądzy, stratują w nas wszystko,  

co duchowe! Wydaje się, że nie bez znaczenia pojawia się tu porównanie do osiołka, którego się dosiada.  

Każdy wie, że kierunek jego drogi zależy od uprzęży, od uzdy, która krępuje jego głowę. „Zanim, człowiek  

zacznie pokornie postępować, najpierw musi nauczyć się pokornie o osobie myśleć, nie przywiązując  

znaczenia do samego siebie z jakiegokolwiek powodu” (Chajm Luzzatto). 

Prostaczkowie, najmniejsi, hobbici cywilizacji są wyróżnieni nadzwyczajnymi łaskami poznania Ojca w Synu  

i losów księgi świata. 

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Mateusza 11, 25wg Św. Mateusza 11, 25--3030  

W owym czasie Jezus przemówił tymi  

słowami: 

«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że zakryłeś te  rzeczy przed mądrymi  

i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje  

upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też 

nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 

zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce  

objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 

i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.  

Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 

Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca,  

a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  

Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje 

brzemię lekkie». 

Augustyn Pelanowski OSPPE 
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                   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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 

Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Rozkład Mszy Św. Polskich 

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. Angielskich 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                             9:00 am 

                                          11:00 am 

               4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                             8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                              9:15 am 

Spowiedź Św. 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  LLIPIECIPIEC::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA::    

Aby  nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli, również 

za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa,  

odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia 

chrześcijańskiego. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 10 lipca zapraszamy na Msze św. o godz. 7:00 

PM. Po Mszy Koronka do Bożego Miłosierdzia.  

 W ten weekend, rozpoczynamy sprzedaż raffle tickets na zbli-

żający się Summer Fest. Potrzebni są wolontariusze do pomo-

cy przy organizacji i przebiegu pikniku. Po więcej informacji 

prosimy kontaktować się z szefowa polskiej rady parafialnej 

Panią Mariola Staszczuk: numer tel. do Pani Marioli to 224 

558 8360 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

ZZACHARIASZAACHARIASZA  9, 99, 9--1010 

Tak mówi Pan: 

«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 

Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – 

jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany 

z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. 

Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do 

morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  RRZYMIANZYMIAN  8, 9. 118, 9. 11--1313 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch 

Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie 

należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił 

z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego  

w was swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli 

według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was 

śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 

popędom ciała – będziecie żyli. 


