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      11 11 NNIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁWYKŁAA  

«Z «Z CZYMCZYM  PORÓWNAMYPORÓWNAMY  KRÓLESTWOKRÓLESTWO  BBOŻEOŻE? ... ? ... 

JJESTEST  ONOONO  JAKJAK  ZIARNKOZIARNKO  GORCZYCYGORCZYCY...  ...    

LLECZECZ  WSIANEWSIANE  WYRASTAWYRASTA  II  STAJESTAJE  SIĘSIĘ    

WIĘKSZEWIĘKSZE  ODOD  JARZYNJARZYN...»...»  

Mk 4:30a,31a,32 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
  KKOCHAJOCHAJ  II  PRACUJPRACUJ  

  Przez całe życie odbywa się sąd nie-ostateczny. Bóg nieustannie ingeruje w nasze wzrastanie, abyśmy  

w końcu osiągnęli właściwe rozmiary duchowe. Jesteśmy jak drzewa. On zaś, jak orzeł wszechmogący  

i współczujący, oderwie nas pewnego dnia od pnia doczesnego rozwoju i zasadzi na górze wieczności. Życie 

jest wzrastaniem, a Boski Ogrodnik troszczy się o każde istnienie. Wywyższa poniżonych, poniża  

wywyższających się. Dokonuje się promocja dusz najmniejszych, jak ziarnko gorczycy, łamanie gałązek  

wyniosłości, odbieranie dolarowej zieleni chciwym, a także okrywanie szmaragdową zielenią uschłych od żalu 

i skruchy. Wynagradza gościnność i życzliwość obecnością aniołów, jak ptaki powietrzne gnieżdżących się  

w cieniu tych, którzy rosną bez splendoru zarozumiałości. Aniołowie umiłowali zresztą cień uniżenia  

i wszystkich, którzy żyją w szarości innych. 

  Starajmy się podobać Panu, bo jeśli teraz tak bolesny jest 

trybunał, który poniża pychę i wywyższa skromność, to jak 

trudny będzie trybunał ostateczny. Po owocach poznaje On 

każdego z nas. Chciwy nie potrafi przecież przebaczać, 

kłamca złośliwie reaguje na prawdomównych, fałszywy nie 

może się ukryć i ciągle się demaskuje, zazdrosny zdradza się 

obmowami i pretensjami, niewierny Bogu, długo też nie  

będzie wierny w swym małżeństwie. Ciernie nie rodzą fig! 

Syrach mówi: „Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, liście 

zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostaniesz jak uschłe 

drzewo” (Syr 6,3). Kiedy Jezus wędrował na Golgotę, niósł 

drzewo na swych ramionach jak Ezechielowy orzeł. Wiele 

osób płakało nad nim i wtedy odwrócił się do nich, mówiąc: 

„Jeśli z zielonym drzewem to czynią, to co stanie się  

z suchym?” (Łk 23,31). Po tym przypomnieniu łatwiej nam 

szukać źródeł, które nie pozwalają nam uschnąć duchowo 

ani wynosić siebie zbyt dumnie. W psalmie pierwszym Duch 

Święty odsłania nam obraz drzewa, które zawsze rodzi owoc 

i nigdy nie usycha. Jest to człowiek, który nieustannie  

rozmyśla nad słowami Boga, dniem i nocą. W tym, co  

pojmuje i jest dla niego jasne, i w tym, co jest dla niego  

niepojęte, ciemne jak mistyczna noc, zapuszcza korzenie  

w potoki mądrości płynącej w słowach Boga. Jego owoce to 

miłość, którą karmi innych, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. 

  Dziennikarze zapytali kiedyś Freuda, jaki jest ideał zdrowia umysłowego i ideał ludzkiej realizacji.  

Odpowiedział słowami: Kochać i pracować! Owocować i rosnąć, być wciąż zielono-żywym. Nie jest to możliwe 

bez korzeni czerpiących soki z potoków mądrości Boga. 

  Nasza refleksja jest już skompletowana. Potrzebujemy medytacji, czyli odkrywania Bożej woli i czerpania siły 

w korzeniach ciągłego rozmyślania. Potrzebujemy pracy, która jak gałęzie i liście wznosi się coraz wyżej  

i rozwija. Wreszcie potrzebujemy kochać i być kochanymi, czyli dawać się innym jak owoce. Mamy więc trzy 

najważniejsze elementy naszego udanego życia: medytacja, praca i miłość. Jesteśmy przecież stworzeni na  

obraz Trójcy Świętej. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Marka 4, 26Marka 4, 26--3434  

Jezus mówił do tłumów: 

«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we 

dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie 

jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw 

źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 

Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo  

pora już na żniwo». 

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże 

lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono 

jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, 

jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz 

wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; 

wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne 

gnieżdżą się w jego cieniu». 

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę,  

o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie  

przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko 

swoim uczniom. 

Augustyn Pelanowski OSPPE  



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  CCZERWIECZERWIEC: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby sieci społecznościowe sprzyjały  

solidarności i poszanowaniu drugiego  

w jego odmienności. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  10.VI.201810.VI.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $    13,691 

-ofiary złożone online  $      2,891 

Razem   $  16,582 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING    

RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND    

    $  86,322.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     81,461  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

EEZECHIELAZECHIELA  17, 2217, 22--2424 

Tak mówi Pan Bóg: «Ja także wezmę wierzcho-

łek z wysokiego cedru i zasadzę, z najwyższych 

jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze 

wyniosłej i wysokiej. 

Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona  

wypuści gałązki i wyda owoc, i stanie się cedrem 

wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim  

zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate  

zamieszkają w cieniu jego gałęzi. 

I wszystkie drzewa na polu poznają, że Ja jestem 

Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo  

niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo  

zielone usycha, który zieloność daje drzewu  

suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

KKORYNTIANORYNTIAN  2 K2 KOROR  5, 65, 6--1010 

Bracia: 

Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy  

w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od  

Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki  

widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję  

i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć 

w obliczu Pana. 

Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to 

gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. 

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybuna-

łem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za 

uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. 

 W poniedziałek 18-go czerwca zapraszamy 

na Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo 

czerwcowe. 

 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. 

Dla nas szczególnie ważne jest, abyśmy byli 

mocni w wierze i pozostawali wierni świętemu 

Kościołowi - przyjmowali wszystko, czego  

nauczają Chrystus i Kościół, a odrzucali  

wszystko, co jest temu przeciwne. 

Jezu, pragnę otwierać każdego dnia moje serce  

i umysł na działanie Twojej łaski Ty, Panie,  

jesteś siewcą, a ja jestem glebą. Umocnij mnie, 

mój Zbawicielu, abym wydał obfity plon. 



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 

17 .VI. 17 .VI.   

WWSPOMNIENIESPOMNIENIE      

ŚWŚW. A. ALBERTALBERTA  CCHMIELOWSKIEGOHMIELOWSKIEGO  

Św. Brat Albert porzucił malarstwo, ale 

pozostał artystą. Artystą miłosierdzia... 

 Św. Bratem Albertem fascynował się Jan Paweł II. Obaj byli 

uzdolnionymi artystami, obaj poszli radykalnie za głosem Bożego 

wezwania za cenę pozostawienia sztuki. W „Darze i Tajemnicy” 

Papież z Polski wyznaje: „Dla mnie jego postać miała znaczenie 

decydujące, ponieważ w okresie mojego własnego odchodzenia  

od sztuki, od literatury i od teatru, znalazłem w nim szczególne 

duchowe oparcie i wzór radykalnego wyboru drogi powołania”. 

 Adam Chmielowski pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. 

Urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi pod Krakowem. Kiedy 

wybucha powstanie styczniowe, ma 18 lat, studiuje w Instytucie 

Rolniczo-Leśnym w Puławach. Bierze udział w walkach,  

30 września 1863 roku zostaje ciężko ranny. Amputują mu nogę. 

Aby uniknąć represji, wyjeżdża studiować na Zachodzie. Kończy 

Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Przyjaźni się z wieloma 

sławnymi artystami. Wiele maluje i wysyła swoje obrazy na  

wystawy do Polski. Kiedy pracuje nad obrazem Ecce Homo,  

w jego życiu następuje duchowy przełom. Zrywa ze sztuką.  

Wstępuje do jezuitów w Starej Wsi. 

 Po roku przeżywa jednak silne załamanie nerwowe. W roku 1884 

osiada w Krakowie. Znowu maluje, angażując się jednak coraz 

bardziej w opiekę nad bezdomnymi. W końcu całkowicie zamienia 

świat sztuki na świat ludzkiej nędzy. Zamieszkuje w ogrzewalni 

miejskiej razem z bezdomnymi, alkoholikami i nędzarzami, aby 

pomagać im wydobywać się z nędzy . Nie chce być filantropem, 

chce być jednym z ubogich. W 1987 roku przywdziewa habit III 

Zakonu św. Franciszka i od tej pory znany jest jako brat Albert. 

 Rok później powstaje Zgromadzenie Braci Albertynów, a w 1891 

roku Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Do śmierci Brat Albert 

tworzy dzieła miłosierdzia: zakłada nowe przytuliska, sierocińce 

dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych 

oraz tzw. kuchnie ludowe. Umiera w opinii świętości w dzień  

Bożego Narodzenia 1916 roku. Jego pogrzeb staje się  

manifestacją. Cały Kraków żegna „najpiękniejszego człowieka  

pokolenia”, za trumną idą tłumy biedaków. 

 Jako młody ksiądz Karol Wojtyła poświęcił Chmielowskiemu  

dramat „Brat naszego Boga”, jako papież beatyfikował go w 1983r. 

na Błoniach krakowskich, a kanonizował w 1989r.  

w Watykanie. W ostatniej scenie dramatu Karola Wojtyły brat  

Albert wypowiada słowa, które są jakby streszczeniem jego życia: 

„wybrałem większą wolność”. 

KS. TOMASZ JAKLEWICZ  


