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    31 N31 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA      

„C„CZYŃCIEZYŃCIE  WIĘCWIĘC  II  ZACHOWUJCIEZACHOWUJCIE    
WSZYSTKOWSZYSTKO, , COCO  WAMWAM  POLECĄPOLECĄ, ,   

LECZLECZ  UCZYNKÓWUCZYNKÓW  ICHICH  NIENIE  NAŚLADUJCIENAŚLADUJCIE. .   
MMÓWIĄÓWIĄ  BOWIEMBOWIEM, ,   

ALEALE  SAMISAMI  NIENIE  CZYNIĄCZYNIĄ..””  
Mt.23:3 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

„N„NAJWIĘKSZYAJWIĘKSZY  ZZ  WASWAS  NIECHNIECH  BĘDZIEBĘDZIE  WASZYMWASZYM  SŁUGĄSŁUGĄ.”.”  

 
Drodzy Przyjaciele! 
 

  W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi swoim słuchaczom, 
aby zachowywali to czego nauczają faryzeusze i uczeni  
w Piśmie, lecz, aby nie naśladowali ich uczynków,  
ponieważ oni nie wierzyli w to czego nauczali i sami nie 
zachowywali nauki, którą głosili. Okazali się hipokrytami. 
Najlepszym świadectwem życia Ewangelią jest służba  
innym i pokora. 
 

  Oparty na faktach film “Przełęcz ocalonych” traktuje  
o II wojnie światowej. Opowiada historię młodego  
człowieka, który sam zgłosił się do wzięcia udziału  
w wojnie USA z Japonią. Zgodnie ze swoimi zasadami  
religijnymi postanowił do nikogo nie strzelać, a jedynie 
nieść pomoc jako sanitariusz. Chciał ratować życie, a nie 
je odbierać. Czytał Biblię i modlił się. W czasie szkolenia 
spotkał się z niezrozumieniem i agresją nie tylko ze strony 
swoich dowódców, ale i kolegów, którzy tak jak on mieli 
wyruszyć na wojnę z Japonią. Ośmieszano go publicznie  
i piętnowano, pytając, czy można polegać na człowieku, 
który nie chce wziąć do ręki broni. Czy taki człowiek  
będzie wsparciem dla innych żołnierzy? Czy on  
komukolwiek pomoże? Mało brakowało, a nie pozwolono 
by mu skończyć szkolenia i iść na wojnę. 
 

  Wszystko zmieniło się po pierwszej bitwie. Wielu jego  
kolegów zginęło, a część odniosła poważne rany.  
Sanitariusz z ogromną odwagą, narażając swoje życie,  
będąc pod silnym obstrzałem, zbierał rannych  
i transportował ich do obozu. Uratował w ten sposób  
kilkadziesiąt osób. Do każdego z nich podchodził  
z wyjątkową troską i sercem. Nikt nie przypuszczał, że to 
właśnie dzięki niemu przeżyją koledzy i dowódca, którzy  
z niego kpili. Ta bitwa zmieniła spojrzenie na sanitariusza, 
na jego religijność. Dowódcy i żołnierze przekonali się  
o wartości tego mocno wierzącego i odważnego człowieka. Ów żołnierz okazał się wielkim, ponieważ służył  
innym żołnierzom z miłością i oddaniem, ratując im życie. 
 

PARISH STEWARDSHIP RENEWAL 
 

W tym tygodniu powinniście otrzymać pocztą pakiety, w których są konkretne propozycje w jaki sposób i na 
ile każda rodzina chce się bardziej zaangażować w życie parafii, w różnych jej dziedzinach. Wypełnione  
zobowiązania proszę przynieść w następny weekend 11-12 Listopada i włożyć do koszyka z kolektą. 
 

FUNDUSZ NAPRAWY DACHU KOŚCIOŁA 
 

Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy do tej pory złożyli ofiary w kopertach, lub drogą  
elektroniczną na naprawę dachu kościoła ( ROOF REPAIR FUND) . Dokładna suma dotychczas zebranych 
pieniędzy jest umieszczona na grafiku. W związku z naprawą dachu mamy dwie dobre wiadomości. Jeden  
parafianin zdecydował się ofiarować $1 za każdego dolara ofiarowanego przez parafian do sumy $ 30.000. 
To znaczy że jak od parafian zbierzemy $ 30.000 to on daje 30.000. Druga dobra wiadomość to ta, że Rycerze 
Kolumbusa zdecydowali się ofiarować pewną sumę pieniędzy na ten cel jako matching gift. Na razie jednak 
nie wiemy jak wielka będzie to suma. Nasi Rycerze chcą również w ten sposób zachęcić nas do ofiarności na 
ten cel. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza 23, 1Św. Mateusza 23, 1--1212  

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów 

tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli 

uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc  

i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz 

uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale 

sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do 

uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz 

sami palcem ruszyć ich nie chcą. 

Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby 

się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie 

i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne 

miejsca na ucztach i pierwsze krzesła  

w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na  

rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.  

A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi,  

albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy  

wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie 

nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest  

Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, 

żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko 

wasz Mistrz, Chrystus. 

Największy z was niech będzie waszym sługą.  

Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się  

poniża, będzie wywyższony». 



CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

MMALACHIASZAALACHIASZA  1, 141, 14BB  ––  2, 22, 2BB. 8. 8--1010  

Pan Zastępów mówi: 

«Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać 

będzie lęk między narodami. Teraz zaś do was,  

kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie 

usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego,  

iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan  

Zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście 

z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście  

przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów.  

A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe 

znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie 

się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. 

Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie  

stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy  

jeden drugiego, znieważając przymierze naszych 

przodków?» 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

TTESALONICZANESALONICZAN  1 T1 TESES  2, 72, 7BB--9. 139. 13  

Bracia: 

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak  

matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi.  

Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam 

dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, 

tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie  

przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy 

dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem.  

Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. 

Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęli-

ście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie 

jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – 

jako słowo Boga, który działa w was, wierzących. 

WW YPOMINKIYPOMINKI 

Karteczki z czytelnie napisanymi imionami zmarłych i ofiarami 

prosimy składać do skrzynki z napisem WYPOMINKWYPOMINKII , która 

znajduje się na stoliku przy wyjściu z kościoła.  

Modlitwa za polecone osoby  

w wypominkach będzie w miesiącu 

listopadzie w poniedziałki o 7:00 pm.   

FFUNDUSZUNDUSZ  NNAPRAWYAPRAWY  DDACHUACHU  

CCHURCHHURCH  RROOFOOF  RREPAIREPAIR  FFUNDUND  

Goal: $170,000 

Collected this week:    $10,886.00                         

Collected to date:        $12,816.80 
  

Make Your Donation Go Twice Make Your Donation Go Twice 

as Far!as Far!  
We were blessed by two generous donors: Saint  

Margaret Mary Knights of Columbus (undisclosed 

amount) and one parishioner (up to $30,000)  

who offered to match dollar-for-dollar each donation 

contributed towards our Church Roof Repair Fund by 

the end of   December 31, 2017.  
  

Help us RAI$E THE ROOF and donate today! 
  

There are several easy ways to contribute: 

 By Cash or Check  

 You may use your bank’s Bill Paying Service to 

make payment. Instruct your bank to make check 

payable to: St. Margaret Mary Church and on the 

memo line put Roof Repair Fund 

 Parish Online giving website:  
          www.givecentral.org/donate 

   

You will be able to take advantage of 2017 Tax Deduction 

if you make your contribution before December 31, 2017. 

 
 

KKOLEKTAOLEKTA  29.X.201729.X.2017  

Tygodniowy Budżet   $ 23,500 

Niedzielna Kolekta:   

-ofiary złożone do koszyka  $ 14,644 

-ofiary złożone online   $   2,838 

Razem     $ 17,482 

Brakująca Suma   ($6,018) 

http://www.givecentral.org/donate


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 

IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  LLISTOPADISTOPAD::  

IINTENCJANTENCJA  EEWANGELIZACYJNAWANGELIZACYJNA    

Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi 

słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajem-

nego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.  

SSŁUŻBAŁUŻBA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

11/11/201711/11/2017  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

11/12/201711/12/2017  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kamila Pocica  

Natalia Pocica 

Patryk Pocica 

Kayetan Jarzabek 

Michal Korzec 

Michal Lupa 

Philip Jackowski 

Filip Stanko 

David Stanko 

LLEKTORZYEKTORZY  

Tadeusz Młynek 

Krystyna Skoczylas 

Jerzy Wąż 

Obecni na Mszy Św.  

lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni  

do służby proszeni są  

o zgłoszenie się do  

zakrystii najpóźniej  

10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MMINISTROWIEINISTROWIE                                                          

EEUCHARYSTIIUCHARYSTII  

Tadeusz Leszewicz 

Marcin Wojtulewicz 

Monika Hess 

Iwona Hess 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 W poniedziałek  6-go listopada zapraszamy na Mszę św.  

i nabożeństwo wypominkowe o 7 wieczorem.  

 Jeszcze cały czas przyjmujemy na Wypominki. Karteczki  

z wypisanymi imionami zmarłych wraz z ofiara proszę składać 

do skrzynki z napisem: WYPOMINKI, która znajduje się w holu  

kościelnym. 

 W niedzielę za tydzień Msza św o godzinie 1PM w intencji  

Ojczyzny. Po Mszy św. Uczniowie Polskiej Szkoły przedstawią 

program z okazji Święta Niepodległości. Serdecznie zapraszamy.  

 W zeszłym tygodniu zaczęliśmy Stewardship Renewal w związ-

ku z tym w najbliższych dniach osoby zarejestrowane w parafii  

dostaną pocztą specjalne pakiety, w których znajdują się  

propozycje i opcje zobowiązań do głębszego zaangażowania  

w życie parafii. Prosimy o wypełnienie tych form  przyniesienie 

ich na tacę za tydzień.  

 Dziękujemy za ofiary składane na remont dachu naszego  

kościoła. Tych, którzy chcą nas wesprzeć prosimy o przynosze-

nie ofiar w kopertach z dopiskiem naprawa Dachu. Można rów-

nież złożyć swoją ofiarę drogą elektroniczną przez Give Central  

klikając na Roof Repair Fund. 


