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RREFLEKSJAEFLEKSJA   
KKLUCZOWALUCZOWA  SPRAWASPRAWA  

Klucz otwiera nie tylko drzwi do poznania tajemnicy 

jakiegoś wnętrza, ale też sprawia, że my sami stajemy 

się otwarci na nowe doświadczenie. W dzieciństwie 

uczestniczyłem w olimpiadzie historycznej dotyczącej 

życia Tadeusza Kościuszki. Nasza grupa zdobyła pierw-

sze miejsce. Były nagroda, oklaski, podziw i dziecięca 

radość. Okazałem się czempionem w oczach wielu 

dzieci i nauczycieli. Moje poznanie historii sprawiło, że 

sam stałem się zauważony jako zwycięzca. Im bardziej 

angażujemy się w poznanie głębokości bogactw, mą-

drości i wiedzy o Bogu, tym bardziej sami stajemy się 

zauważeni w Jego oczach i stajemy się uczestnikami 

Jego chwały. Kto miał klucz poznania Jezusa Chrystu-

sa? Piotr, który odezwał się jako ostatni z odpowiadają-

cych. Tylko Piotr otrzymał władzę kluczy, bo tylko On 

otworzył usta kluczem prawdy trafnego poznania. 

Skupmy się na samej wartości poznania tajemnicy 

Chrystusa. Im bardziej interesujemy się Nim, tym 

większą On zwraca uwagę na nas. Kiedy staramy się 

być choćby blisko Niego, On niepostrzeżenie okazuje 

się najbliższy! Wielu cytowało opinie ludzkie, ale tylko 

Piotr powiedział prawdę. Prawda jest za ostatnią  

kurtyną błędu. 

Bóg buduje Kościół na osobach, które są w Niego zapatrzone jak złodziej przez dziurkę od klucza.  

To kluczowe osoby. „Nie pojmujemy zgoła dzieł Boga, jeśli nie przyjmiemy zasady, że chciał jednych 

zaślepić, a oświecić drugich. Dzięki zaślepionym herezjom Kościół otworzył oczy na dogmaty” (Blaise 

Pascal). Inni ludzie widzieli w Jezusie jedynie proroka albo wybitnego człowieka, ale Piotr zobaczył 

więcej. Objawił mu to Ojciec. Ale nie byłby w stanie dostrzec rewelacyjnej łaski, gdyby nie jego  

osobiste zapatrzenie w Jezusa. Gdyby nie fascynacja i pewien rodzaj zauroczenia, które nie było  

toksycznym uzależnieniem, tylko kontemplacją, z czego zapewne nie do końca zdawał sobie sprawę. 

Kontemplatyk nie wie, że jest kontemplatykiem. Nie podziwia swojej kontemplacji, lecz cały jest 

skoncentrowany na Bogu. Pochłonięty przyglądaniem się Bogu, zostaje uwolniony od  

egocentrycznego analizowania siebie samego. Kontemplacja jest najzdrowszą postawą dla ludzkiego 

ducha – uwalnia od przejmowania się sobą. I to właśnie kontemplacja staje się najtrafniejszym  

wglądem w serce Boga, obfitującym później w owoce dogmatyczne. 

Św. Tomasz z Akwinu napisał Sumę teologiczną, dedykując ją początkującym, gdyż był najszczerzej 

przekonany o skromności swego dzieła. Myślał, że napisał elementarz, a był to jeden z kamieni  

węgielnych teologii Kościoła. Czy pisząc swoje zeszyty, Teresa z Lisieux miała zamiar zdobyć nagrodę 

literacką? Zdobywamy śmiałość wiary dzięki książkom, które zostały napisane przez skromnych ludzi 

pełnych mrocznych wątpliwości. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza Mt 16, 13Św. Mateusza Mt 16, 13--2020  

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei  

Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo  

ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni  

odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni 

za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za 

jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie  

uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś  

Mesjasz, Syn Boga żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, 

Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły  

ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest  

w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 

Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję  

Kościół mój, a bramy piekielne go nie  

przemogą. I tobie dam klucze królestwa  

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi,  

będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na 

ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu 

nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

Augustyn Pelanowski OSPPE 



MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia scenę  

założenia Kościoła i mianowania św. Piotra  

papieżem, który pośredniczy między ziemią  

a niebem. 

Jak pisze o. Timothy Radcliffe, gdy podczas  

rewolucji przemysłowej irlandzcy katolicy  

przybywali do miast, zaczynali od budowy  

kościoła. 

Był to znak, że nie są jedynie proletariatem,  

ale obywatelami królestwa Bożego; ich domy były 

w slumsach, ale ich dom wieczny - w niebie. 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek o 7 wieczorem zapraszamy na 

Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesią-

ca. 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 

pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Matki  

Bożej Fatimskiej. 

 W naszej parafii odbędzie w sobotę 9 września 

tzw. Walk for the Poor, akcja sponsorowana przez 

Society of St. Vincent de Paul. Zachęcamy  

do odwiedzenia po Mszy św. stołu w przedsionku 

kościoła i zapisaniu się do uczestnictwa lub 

wsparciu finansowym idących, np. naszego  

Proboszcza, Ojca Piotra. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  22, 1922, 19--2323 

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:  

«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię  

z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, 

Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją  

tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę 

oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla  

mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. 

Położę klucz domu Dawidowego na jego  

ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy 

on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek 

na miejscu pewnym; i stanie się on tronem  

chwały dla domu swego ojca».   

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN    

RRZZ  11, 3311, 33--3636 

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! 

Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do  

wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl 

Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto  

Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać 

odpłatę? 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest 

wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen. 

DDLALA  MILUSIŃSKICHMILUSIŃSKICH  

SSUMMERUMMERFFESTEST  

Dzisiaj nasza wspólnota parafialna przeżywa  

doroczny festyn parafialny “Summerfest”.  

Zapraszamy do wspólnego świętowania i zabawy. 

Przyjdź i bądź z Nami! 



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 
 

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 

MMATKAATKA  --  ŚŚWW. M. MONIKAONIKA   

NNIEIE  POTRAFIĘPOTRAFIĘ  WYRAZIĆWYRAZIĆ  SŁOWAMISŁOWAMI, , JAKJAK  BARDZOBARDZO  MNIEMNIE  KOCHAŁAKOCHAŁA  

––  PISAŁPISAŁ  POPO  LATACHLATACH  JEJJEJ  SYNSYN, , NADNAD  KTÓRYMKTÓRYM  WYLAŁAWYLAŁA  MORZEMORZE  ŁEZŁEZ..  

Święta Monika (332–387) nie miała łatwego życia. 

Wydano ją młodo za poganina, który okazał się niewiernym mężem  

i człowiekiem skorym do gniewu. Dodatkowym krzyżem stała się wrogo 

nastawiona teściowa. Cierpliwością i mądrością Monika potrafiła  

okiełznać temperament męża i zjednać przychylność teściowej.  

Doprowadziła do nawrócenia męża, który tuż przed śmiercią przyjął 

chrzest. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. 

Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz 

syna Augustyna. Ten ostatni przysporzył jej najwięcej zmartwień, ale to 

on wystawił jej w swoich „Wyznaniach” najpiękniejszy pomnik. 

Młody Augustyn szukał prawdy w sektach i modnych filozoficznych 

trendach, a doczesnego szczęścia w konkubinacie. Matka cierpiała.  

Łzy zamieniała w modlitwę. Augustyn wspomina chwilę, kiedy dopadła 

go ciężka choroba. Nawet w niebezpieczeństwie śmierci nie poprosił  

o chrzest. Sam ocenia siebie po latach, że zachował się jak błazen.  

Wyznaje, że ocaliła go miłość matki. „Gdybym umarł w tym stanie,  

serce mojej matki już by nigdy nie przestało krwawić po takim ciosie. 

Nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo mnie kochała i o ile bardziej 

cierpiała, rodząc mnie do życia duchowego, niż wtedy, gdy mnie wyda-

wała na świat. Czyżbyś Ty, Boże, hojny w miłosierdziu, mógł wzgardzić 

sercem skruszonym i upokorzonym wdowy cnotliwej i rozważnej? 

Czy mogłeś wzgardzić jej łzami, czy mogłeś nie wysłuchać jej modlitw, 

w których błagała Cię nie o srebro i złoto, nie o jakiekolwiek dobra 

zmienne i przemijające, lecz o zbawienie duszy swego syna?  

Z Twojej przecież łaski była taka, jaka była. Nie mogłeś jej Panie  

odmówić pomocy”. 

Niepokój Moniki był tak wielki, że opuściła rodzinne wybrzeże  

północnej Afryki i podążyła za synem do Mediolanu i Rzymu.  

Zastała go już w pół drogi do nawrócenia, w stanie ogólnego zwątpienia. 

Augustyn wspomina: „Matka powiedziała mi – z największym  

spokojem, z taką pogodą, jaką daje zupełna ufność – iż wierzy, że zanim 

odejdzie z tego świata, ujrzy mnie wierzącym katolikiem. Tyle do mnie 

rzekła. Do Ciebie zaś, który zdrojem jesteś miłosierdzia, jeszcze goręcej 

się modliła, płacząc, prosiła, abyś jak najrychlej wspomógł mnie  

i rozświetlił moje ciemności Twoim światłem”. 

Monika doczekała się spełnienia swych modlitw. Doprowadziła  

do rozstania z kobietą, z którą Augustyn żył w nielegalnym związku  

i zatroszczyła się nawet o odpowiednią kandydatkę na żonę.  

Nie przypuszczała, że syn po nawróceniu zostanie kapłanem.  

Zmarła krótko po chrzcie Augustyna. W Ostii, gdzie czekała na statek 

powrotny do Afryki, przeżyła chwilę szczęścia, spełnienia. To jedna  

z najpiękniejszych kart „Wyznań”. Matka i syn, oparci o okno, patrząc 

na domowy ogród, rozmawiają długo ze sobą, jak się okazało po raz 

ostatni. Mówią o przebytej drodze i o szczęściu, którym jest Bóg.  

„W tęsknocie otwarliśmy nasze serca dla niebiańskiego strumienia  

płynącego z Twojego zdroju, zdroju życia, które u Ciebie jest…”. 

- wiara.pl - 


