
Zakon Ojców  Franciszkanów Zakon Ojców  Franciszkanów KKonwentualnychonwentualnych  
P

a
r
a

f
i
a

 
P

a
r
a

f
i
a

 
Ś

w
.
 
M

a
ł
g

o
r
z
a

t
y
 
M

a
r
i
i

Ś
w

.
 
M

a
ł
g

o
r
z
a

t
y
 
M

a
r
i
i
  

1 0 / 1 5 / 2 0 1 71 0 / 1 5 / 2 0 1 7   

1
1

1
 
S

.
 
H

u
b
b
a

r
d

 
S

t
.
 
A

l
g

o
n
q

u
i
n
,
 
l
L

 
6

0
1

0
2

1
1

1
 
S

.
 
H

u
b
b
a

r
d

 
S

t
.
 
A

l
g

o
n
q

u
i
n
,
 
l
L

 
6

0
1

0
2

  

 

Mt 22:2 

    28 N28 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA      

„Królestwo niebieskie „Królestwo niebieskie   

podobne jest do króla, który wyprawił ucztę podobne jest do króla, który wyprawił ucztę 

weselną swemu synowi.”weselną swemu synowi.”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„B„BOO  WIELUWIELU  JESTJEST  POWOŁANYCHPOWOŁANYCH, , LECZLECZ  MAŁOMAŁO  WYBRANYCHWYBRANYCH”.”.  

Drodzy Przyjaciele! 

  Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy są  

powołani przez Boga do posiadania Królestwa Bożego i do uczestnictwa w Jego wiecznej uczcie.  

Od kogo zależy, czy jesteśmy wybrani, czy też nie? Ta kwestia spoczywa na nas. To my musimy  

dokonać właściwego wyboru. Przyjąć Boże zaproszenie i podjąć pracę nad naszą wiarą oraz miłością 

do Boga i bliźniego, aby stać się godnymi wejścia na Bożą ucztę w Niebie. Najpierw jednak musimy 

sprawy wiary uznać za ważne i postawić je na pierwszym miejscu w naszym życiu. Zaproszeni na 

ucztę z dzisiejszej ewangelii nie przyszli na nią , bo inne sprawy były dla nich ważniejsze. 

Russell Convell w opowiadaniu „Diamentowe Pole” przytacza następującą historię: 

  Stary afrykański farmer usłyszał pewnego dnia od wędrownego kupca o ludziach, którzy przybyli do 

serca Afryki, by odkryć tam kopalnię diamentów i zdobyć wielkie bogactwa. Sprawa ta  

podekscytowała go do tego stopnia, że sprzedał farmę, zorganizował karawanę i ruszył w podróż po 

Afryce, by szukać diamentów, które ukoronowałyby jego życie niewyobrażalnym bogactwem.  

Przez wiele lat przeszukiwał olbrzymi kontynent, nic nie znajdując. W końcu skończyły mu się  

pieniądze i wszyscy go opuścili. Zdesperowany rzucił się do oceanu i utonął. W tym samym czasie na 

sprzedanej przez niego farmie nowy gospodarz poił swego osła w strumieniu, który przecinał pole. 

Znalazł dziwny kamień, który w ciekawy sposób załamywał światło. Zabrał go do domu i już więcej  

o nim nie myślał. W kilka miesięcy później ten sam kupiec, przejeżdżając obok w interesach,  

zatrzymał się na nocleg na farmie. Kiedy zobaczył kamień, bardzo się nim zainteresował i zapytał,  

czy może powrócił stary farmer. Nie – usłyszał – tamten człowiek zniknął na zawsze. Ale cóż takiego 

ciekawego się stało? Kupiec podniósł kamień i powiedział: To jest diament o wielkiej cenie i wartości. 

Nowy farmer nie bardzo w to wierzył, ale kupiec nalegał, by pokazać mu miejsce, gdzie kamień został 

znaleziony. Wyruszyli na pole, tam gdzie rolnik poił osła i rozglądając się znaleźli kolejny diament  

i jeszcze jeden, i następny. Okazało się, że farma na powierzchni wielu akrów pokryta była  

diamentami. Stary farmer przemierzył w ich poszukiwaniu całą Afrykę, nie spoglądając pod własne 

stopy. 

  Morałem tej historii jest to, że stary farmer nie zdawał sobie sprawy, że diamenty w swej surowej  

postaci zupełnie nie przypominają brylantów. Dla niewprawnego oka wyglądają jak zwykłe kamienie. 

Aby diament stał się brylantem takim, jakie widzimy u jubilera, trzeba go pociąć i oszlifować. 

  Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, żebyśmy nie zamknęli się na to, co ważne i otwarli lepiej oczy na 

to, co dokoła nas, aby nie stracić w życiu tego, co naprawdę cenne. Traktujmy więc zaproszenie do 

życia wiecznego, jako coś bardzo ważnego i podejmijmy jeszcze raz decyzję o byciu w grupie  

wybranych, bo to zależy od nas. 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

 W poniedziałek 16-go października zapraszamy na 

Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo różańcowe. 

 W sobotę 21- października grupa młodzieżowa serdecznie 

zaprasza wszystkich chętnych na projekcję filmową sztuki 

Jana Pawła II-go: "Przed sklepem Jubilera”. Projekcja  

odbędzie się po Mszy św. o 6.30 wieczorem w kościele.  

Po filmie zapraszamy na papieskie kremówki.  

 W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać wypominki. 

Karteczki z imionami zmarłych i ofiarą prosimy wkładać 

do skrzynki z napisem: WYPOMINKI, która znajduje się  

w holu kościelnym. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza 22, 1Św. Mateusza 22, 1--1414  

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów  

i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest 

do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu  

synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 

zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 

„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją 

ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest 

gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli 

to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego  

kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi  

i znieważywszy, pozabijali. 

Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska  

i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 

Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna  

wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej 

godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na 

ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli 

na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: 

złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się  

biesiadnikami. 

Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom,  

i zauważył tam człowieka nieubranego w strój  

weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu  

wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on  

oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu 

ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! 

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest 

powołanych, lecz mało wybranych». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  25, 625, 6--1010AA 

Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej 

górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win,  

z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. 

Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz 

wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie 

narody; raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg 

otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego 

ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 

I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu 

zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym  

złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego 

zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  AAPO-PO-

STOŁASTOŁA  DODO  FFILIPIANILIPIAN    

FFLPLP  4, 124, 12--14. 1914. 19--2020 

Bracia: 

Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać  

z obfitości. 

Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: 

i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości  

i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który 

mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, 

biorąc udział w moim ucisku. 

A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi  

wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. 

Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. 

Amen. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

O. Timothy Radcliffe zauważa, że gdy ktoś objada się 

pięć razy dziennie hamburgerami, a raz w tygodniu 

idzie na siłownię, jest to bezcelowe.  

Obowiązkowe uczestnictwo w Uczcie - Mszy  

niedzielnej i w święta nakazane może nie wystarczyć, 

by nadać kierunek codziennemu życiu.  

Nancy Mairs mówi, że przyjmuje często Eucharystię 

nie dlatego, że jest osobą pobożną, ale dlatego, że ma 

wiele wątpliwości, nerwów i złości.  



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 


