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„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu 

ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek   

i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, i ukrył ponownie. Uradowany poszedł,   

sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.” sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.”   
Mt: 13, 44 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
SSKARBKARB  WW  BRUDNEJBRUDNEJ  ZIEMIZIEMI  

Bóg odkupił mnie, sprzedając wszystko, nawet samego  

siebie, w cenie bardzo niskiej, bo wynoszącej 30 srebrnych 

monet. 

Mądrość to wydobywanie sensu z bezsensu, miłości  

z nienawiści. Wartości z nędzy, bogactwa ducha z ubóstwa 

materialnego. Pocieszenia duszy ze smutku ciała.  

Pereł jasnych jak gwiazdy z mrocznego dna oceanu,  

najczystszego złota spod zwałów brudnej ziemi. Mnóstwa 

ryb z pozornie pozbawionej życia powierzchni jeziora. 

Człowiek to istota, która po pierwotnym grzechu zaczęła 

sobie wmawiać, że ma władzę jedynie do odnoszenia  

zwycięstw, gdy tymczasem ma niezaprzeczalny, lecz rzadko 

rozwijany talent do wykorzystywania porażek! 

Salomon doznał objawienia w nocy, podczas snu. Światło 

przyszło w ciemności, czyli wtedy, gdy nic nie jest jasne! 

Lux in tenebris! Prawdziwe życie staje się możliwe  

dopiero wtedy, gdy ogarnie go mgła niemożliwości. 

Większość ludzi cofa się instynktownie przed ciemnym  

pomieszczeniem. Boimy się mroku, ponieważ w nim  

odkrywamy w sobie światło, dżunglę uczuć, słuchamy, jak 

bije serce, słyszymy, swój oddech i wreszcie wyczuwamy 

Bożą obecność. Sen Salomona mógł być rzeczywiście  

zwykłym snem, ale być może Biblia ukryła pod tą metaforą 

taki stan ludzkiego ducha, kiedy już nic nie pojmujemy  

z naszego życia i otacza nas zewsząd ciemność. Salomon 

mógł zlekceważyć obietnice Boże, ale uwierzył. I stało się!  

Z głębokiego mrocznego snu, który wydawał się tylko fantazją, wydobył skromną prośbę o rozsądne serce. 

Niepozorna modlitwa wydobywa z serca Boga trzy razy więcej, niż prosimy! Bóg nie tylko dał mu to,  

o co prosił, ale dodał jeszcze mądrość, bogactwo i sławę. 

Wszechmogący wydobył nas z hańby grzechu i podniósł do wysokości więcej niż królewskiej – do chluby  

nieba. Podczas medytacji dzisiejszych tekstów przypomina się mit o Pigmalionie, wydobywającym  

z amorficznego kamienia rzeźbę, która ożyła. Posługując się twardym dłutem i raniąc go ciosami młota,  

wydobył kształty tak piękne i ciepłe, że stały się życiem. Sztuką jest nie tyle odtworzyć naturę, ile ożywić ją.  

A na taki gest stać przede wszystkim jednego artystę: Boga. On potrafi nie tylko dopatrzyć się w brudnej  

kałuży odbicia gwiazd i nietkniętego błękitu nieba, ale i zobaczyć w kimś tak brudnym jak ziemia ukryty skarb, 

który zresztą sam tam umieścił. 

Jestem ziemią, ciałem, prochem, rolą gruntownie przeoraną cierpieniem, ziemią zranioną, okaleczoną  

pługiem nieszczęść, ale spojrzenie Boga dostrzega we mnie, najcenniejsze kształty podobieństwa do Niego  

samego! Bóg odkupił mnie sprzedając wszystko, nawet samego siebie, w cenie bardzo niskiej, bo wynoszącej 

30 srebrnych monet. Transakcja kosztowała Go sen w śmierci, w ciemnym grobie zamkniętym ogromnym  

kamieniem. Kiedy więc zasnął w śmierci, zapewne czuł się bardziej szczęśliwy niż Salomon, bo zdobył jeszcze 

większe bogactwo niż on – zdobył człowieka! 

  AAUGUSTYNUGUSTYN  PPELANOWSKIELANOWSKI  OSPPEOSPPE  

  

Słowa Ewangelii Słowa Ewangelii   

wg Św. Mateusza 13, 44wg Św. Mateusza 13, 44--5252  

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu 

ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek  

i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej,  

podobne jest królestwo niebieskie do kupca  

poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł  

jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją». 

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do 

sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby 

wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła,  

wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali 

w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy 

końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych 

spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec 

rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli 

Mu: «Tak». 

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony  

w Piśmie, który stał się uczniem królestwa  

niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny,  

który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 

i stare». 
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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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo 

eucharystyczne. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek od 6:30 

wieczorem będzie okazja do spowiedzi św. Pierwszopiątkowa Msza św. o 7:30. 

 W sobotę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo pierwszej 

soboty miesiąca ku czci Matki Bożej Fatimskiej. 

 W przyszłą niedzielę po mszach świętych będą znowu sprzedawane  

bilety na loterię, która się odbędzie podczas naszego Summer Fest  

w sierpniu. Serdecznie zachęcamy do kupna. 

 Zapraszamy także wszystkich chętnych, ludzi dobrej woli, chętnych  

do pomocy podczas Summer Fest do zgłoszenia się. Będzie można się 

zapisywać przy stoliku z biletami.  

 Bracia i siostry, dziś gościmy w naszej parafii, w ramach rocznego  

Misyjnego Tygodnia w naszej diecezji, o. Selvan Alagu z diecezji Salem  

w Indiach. Nasze ofiary, które złożyliśmy w ramach specjalnej składki 

będą wsparciem dla pracy o. Selvan w Indiach, a specjalnie dla Centrum 

Leczenia Trądu w Salem, którego ojciec Selvan jest dyrektorem.  

Bóg zapłać za wasze ofiary. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEJIERWSZEJ  KKSIĘGISIĘGI  KKRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJ    

1 K1 KRLRL  3, 5. 73, 5. 7--1212  

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg 

rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże 

mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, 

a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest 

pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się 

zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu 

słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od 

zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» 

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu  

powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie  

o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich  

nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw 

sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, 

takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

RRZYMIANZYMIAN  RRZZ  8, 288, 28--3030  

Bracia: 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla 

ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem 

tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na 

wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych 

też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą. 


