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      10 10 NNIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁWYKŁAA  

„J„JEŚLIEŚLI  WIĘCWIĘC  SZATANSZATAN  POWSTAŁPOWSTAŁ    

PRZECIWPRZECIW  SOBIESOBIE  II  WEWNĘTRZNIEWEWNĘTRZNIE    

JESTJEST  SKŁÓCONYSKŁÓCONY, , TOTO  NIENIE  MOŻEMOŻE  SIĘSIĘ  OSTAĆOSTAĆ, , 

LECZLECZ  KONIECKONIEC  ZZ  NIMNIM.”.”  

Mk 3:26 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
PPOZNAĆOZNAĆ  PPRAWDĘRAWDĘ  PRZEZPRZEZ  WIARĘWIARĘ  

Wierzymy, bo została nam objawiona prawda, znamy  

prawdę, bo poprzez wiarę jej doświadczamy, wiemy, że 

prawda i wiara są tożsame, jednoznaczne. Mimo słów, które 

słyszymy w mediach, czytamy w prasie, nic nas nie jest  

w stanie odwieść od prawdy, bo mamy wiarę. Tę zaszczepio-

ną w Chrzcie, daną nam przez Ducha Świętego, objawioną  

w Piśmie Świętym. 

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, dał mu  

rozum, dał nadzieję, dał życie. A jednak, jak czytamy  

w Księdze Rodzaju, już pierwsi ludzie wykorzystali swoją 

wolność wbrew zamiarom Boga. Podkuszeni przez siły zła 

chcieli dorównać Bogu i posiąść wiedzę, jaką ma Bóg. To 

dlatego zjedli owoc poznania, ale nie zdobyli w ten sposób 

wiedzy, lecz jedynie poznali swoje słabości. Czy była to  

prowokacja szatana, by ludzi wypędzić z raju, czy była to 

próba dana ludziom, aby oparli się pokusom? Pewne jest 

tylko, iż ta sytuacja zmieniła na wieki status człowieka. 

Obarczeni grzechem pierworodnym ludzie czekali na  

Mesjasza. 

Dzięki miłości Bożej otrzymaliśmy raz jeszcze szansę na 

wspólnotę z Bogiem. Przez śmierć Jezusa i Jego  

Zmartwychwstanie, nieustannie uobecniane w Sakramencie 

Eucharystii, mamy otwartą drogę Zbawienia. 

Ktoś powie, że nikt jeszcze tego nie widział, nie przeżył,  

dlatego trudno uwierzyć w prawdę szerzoną przez  

chrześcijan. Ale my poprzez Chrzest otrzymujemy wiarę  

Kościoła, ta wiara włącza nas w Kościół żywy, w którym  

istniejemy, w którym poznajemy i potem przekazujemy  

innym jedyną prawdę o Bogu Ojcu, Jezusie Chrystusie  

i Duchu Świętym, „który nami zawiaduje, kędy zawieje”. 

Wiara została nam dana w Chrzcie. Prawda wlana w nas 

przez Ducha Świętego w Bierzmowaniu, Miłość Ojcowska 

objawiana nam w Eucharystii i innych Sakramentach,  

budują w nas większą wiarę, pogłębiają rozumienie wiary, 

potęgują nadzieję spotkania Boga Ojca, pozwalają wierzyć w Paruzję, czyli ponowne przyjście Jezusa  

Chrystusa: „Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 

dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, 

przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek  

doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały 

w niebie.” (2 Kor 4,17-5,1). 

Boże, który z miłości do nas odpuszczasz nam nasze winy, dajesz nam Jezusa, Syna Twego, w Eucharystii,  

zsyłasz nam Ducha Świętego, by nas prowadził ku Tobie, wybacz nam nasze winy i broń ode złego. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Marka 3, 20Marka 3, 20--3535  

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum 

znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. 

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 

powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmy-

słów». 

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, 

mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych du-

chów wyrzuca złe duchy». 

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypo-

wieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? 

Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, 

takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom we-

wnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie 

mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw 

sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, 

lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu 

mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw 

nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i 

bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą 

im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw 

Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszcze-

nia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili 

bowiem: «Ma ducha nieczystego». 

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na 

dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powie-

dzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają 

Ciebie». 

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są 

moimi braćmi?» 

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: 

«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 

Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 

Piotr Blachowski 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  RRODZAJUODZAJU  

RRDZDZ  3, 93, 9--1515  

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na  

niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» 

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, 

przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». 

Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy 

może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?» 

Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą  

postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa  

i zjadłem». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to 

uczyniłaś?» 

Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł  

i zjadłam». 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to  

uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał 

i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego  

istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie  

a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje  

a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty  

ugodzisz je w piętę». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  II LII LISTUISTU  ŚŚWW. . 

PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKORYN-ORYN-

TIANTIAN  2 K2 KOROR  4, 13 4, 13 ––  5, 15, 1  

Bracia: 

Mamy tego samego ducha wiary, według którego  

napisano: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my 

także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że 

Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci 

życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 

Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca 

we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na 

 chwałę. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż 

bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to  

jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia 

na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obec-

nego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku 

dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, 

lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, 

przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz  

przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli 

mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz 

wiecznie trwały w niebie. 

 W poniedziałek 11-go czerwca zapraszamy na Mszę 

św. o 7 wieczorem i nabożeństwo czerwcowe. 

 W weekend 16 i 17 czerwca po wszystkich mszach 

świętych odbędzie się wystawa przedstawiająca 

126 autentycznych cudów eucharystycznych, które 

miały miejsce w różnych częściach świata.  

Wystawa będzie w budynku starej szkoły.  

Serdecznie zapraszamy. 

 Zwracam się jeszcze raz z prośbą o złożenie  

zobowiązań i ofiar na Diecezjalną Kolektę. W tym 

rok Diecezja poprosiła na o wsparcie tej kolekty 

sumą $ 113,000. Koperty na ten cel znajdują się  

w ławkach lub z tyłu kościoła. 

 Również brakuje nam jeszcze $ 24.000 na  

zapłacenie projektu wymiany systemu grzewczo-

chłodzącego. Proszę tych którzy nas jeszcze nie 

wspomogli aby według swoich możliwości to  

zrobili. 



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 

UUROCZYSTOŚĆROCZYSTOŚĆ  NNAJŚWIĘTSZEGOAJŚWIĘTSZEGO    

SSERCAERCA  PPANAANA  JJEZUSAEZUSA  

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Kościół katolicki obchodzi  

w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z inicjatywy papieskiej jest to także 

dzień modlitw o świętość kapłanów.  

Podczas jednego z objawień św. Małgorzacie Marii Alacoque, jakie  

miało miejsce 16 czerwca 1675 r. w Paray-le-Monial, Pan Jezus ukazał 

Swoje Boskie Serce mówiąc: 

„Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi, że w niczym nie oszczędza-

jąc siebie, całkowicie się wyniszczyło i ofiarowało, aby im okazać swoją 

miłość. Przeto żądam od ciebie, aby w pierwszy piątek po oktawie Boże-

go Ciała zostało ustanowione święto - szczególnie po to, by uczcić Moje 

Serce przez Komunię Świętą i uroczyste akty przebłagania, w celu wy-

nagrodzenia Mu za zniewagi doznane w czasie wystawienia na ołta-

rzach. Obiecuję, że Moje Serce otworzy się, aby spłynęły z niego Stru-

mienie Jego Boskiej Miłości na tych, którzy Mu tę cześć okażą i zatrosz-

czą się o to, by inni Mu ją okazywali”. 

Pan Jezus pragnął, by ludzie rozważali głębię Jego miłości, którą okazał 

składając ofiarę na krzyżu i nieustannie w bezkrwawy sposób ofiarując 

się podczas Mszy św. Chciał należnego dziękczynienia i uwielbienia 

oraz przebłagania za wszystkich ludzi, których grzechy zraniły Jego 

Najświętsze Serce. 

Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej swoje Serce, a czcicielom Serca 

obiecywał liczne łaski.  

 

 Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. 

 Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

 Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach ży-

cia. 

 Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w go-

dzinę śmierci. 

 Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. 

 Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpa-

nego nigdy miłosierdzia. 

 Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

 Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. 

 Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca 

Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony. 

 Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. 

 Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego 

Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. 

Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do 

Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w sta-

nie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie 

się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. 


