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      14 N14 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

„A J„A JEZUSEZUS  MÓWIŁMÓWIŁ  IMIM: :   

«T«TYLKOYLKO  WW  SWOJEJSWOJEJ  OJCZYŹNIEOJCZYŹNIE, , 

WŚRÓDWŚRÓD  SWOICHSWOICH  KREWNYCHKREWNYCH    

II  WW  SWOIMSWOIM  DOMUDOMU  MOŻEMOŻE  BYĆBYĆ  PROROKPROROK  

TAKTAK  LEKCEWAŻONYLEKCEWAŻONY».”».”  

Mk 6:4 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

Bóg wierzy we mnie 

Miłość Boga idzie nawet tam, gdzie spodziewa się  
odtrącenia. Czy sieje się ziarno na drogę?  
Czy opuszcza się niebo dla tych, którzy wyganiają za mury 
miasta? Czy porzuca się 99 owiec dla jednej szukającej 
zguby? Czy dotyka się z miłością tych, którzy mogą 
zarazić trądem? Czy odpuszcza się grzechy tym, którzy 
nawet nie potrafią ich wyznać? Czy przyja ni się  
z najgorszymi, gdy z tego powodu zdobywa się opinię  
żarłoka i pijaka? Czy ofiaruje się życie wieczne tym, 
którzy pozbawiają doczesnego? Czy kocha się tych, którzy 
się zaparli? 

Jezus dziwił się niewierze mieszkańców Nazaretu, ja się 
dziwię Bogu, który bardziej w nas wierzy, ni  my  
w Niego. Intryguje niewiara najbli szych. Równie  nas 
stawia w świetle kłopotliwego pytania: czy ufamy Jemu 
totalnie, czy te  stagnacyjna religijność pozbawiła nas 
spontaniczności wiary? Zdumienie mieszkańców  
Nazaretu nie stało się zawierzeniem Jezusowi, poniewa  
zbyt dobrze znali Jego rodzinę, Jego dzieciństwo i młodość. Jezus manifestuje w sobie nieobliczalną 
miłość do ludzi i to jest niezwykle podnoszące na duchu. ycie udowadniało nam zapewne setki razy 
naszą niegodziwość. A On kocha. źzechielowi ka e prorokować wśród tych, o których wie, e i tak nie 
posłuchają. Pawłowi daje siłę, by w słabościach i odrzuceniu przygarniał z mocą zagubione dusze do serca 
Boga. Sam wędruje tam, gdzie nie znajduje wiary. Prorokowanie to bardziej przekonywanie o miłości 
Boga ni  przewidywanie przyszłości. 

Być mo e sam jestem słaby, a nawet bezsilny, ale jak e mi to dodaje otuchy i przynosi ulgę, e Bóg we 
mnie ciągle wierzy! Być mo e nie ma we mnie ani westchnienia miłości do Niego i do nikogo, a nawet do 
siebie. Tym bardziej jednak zdumiewa mnie Jego czuła miłość! Absolutnie nic nas nie mo e odłączyć od 
miłości Bo ej. Niekiedy cię ko jest nam stawić czoła samym sobie, poniewa  nie znajdujemy niczego  
godnego miłości w sobie i wydaje nam się, e Bóg mógłby pokochać ka dą istotę, oprócz nas. Ale to tylko 
iluzja. Bóg JźST miłością, a nie BYWA miłością. Potrzebna jest nam nie szlachetność bohatera, tylko 
wiara. 

Jedynie brak wiary uniemo liwia Mu dotarcie do naszych serc, a nie nasza nędza. Jestem przekonany, e 
Paweł nie był wcale lepszym człowiekiem ni  ja, ani Piotr nie był pobo niejszy ni  ty. Jedyne, co mo e nas 
ró nić od nich, to wiara, którą wierzyli w miłość Jezusa. Jeśli chcemy, by miłość Boga wyprowadziła nas  
z lochów smutku i niezadowolenia z siebie, potrzeba nam modlitwy wdzięczności za miłość. Mo emy ją 
nazwać wielbieniem żo albo oddawaniem Mu chwały. Wtedy oddajemy Mu prawo do działania, do 
okazywania cudownej mocy, zdolnej uczynić z trędowatego czy obrzydliwego człowieka pięknego  
i zdrowego albo z bezczelnego kogoś wra liwego, albo ze słabego mocnego.  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
Marka  6, 1Marka  6, 1--66  

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta.  
A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy za   
nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodześ  
a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniemŚ 
«Skąd to u Niego? I co to za mądro ć, która Mu jest 
dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy 
nie jest to cie la, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, 
Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego 
siostry?» I powątpiewali o Nim. 

A Jezus mówił imŚ «Tylko w swojej ojczyźnie, w ród 
swoich krewnych i w swoim domu może być prorok 
tak lekceważony». 

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na 
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się 
też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne 
wsie i nauczał. 

Augustyn Pelanowski OSPPE  



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA  LLIPIECIPIEC: :   

IINTENCJANTENCJA  EEWANGELIZACYJNAWANGELIZACYJNA::  

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotno ci żyją 
swoją pracą duszpasterską, czuli się  
wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń  
z Panem i braćmi.  

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  1.VII.20181.VII.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $  14,746   

-ofiary złożone online  $    5,640  

Razem   $  20,386  

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING    

RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND    

    $  87,649.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     86,436  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

EEZECHIELAZECHIELA    2, 22, 2--55  

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił,  
i postawił mnie na nogiś potem słuchałem Tego,  
który do mnie mówił. Powiedział miŚ 

«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do 
ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni  
i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do 
dnia dzisiejszego. 

To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych 
sercachś posyłam cię do nich, aby  im powiedziałŚ 
Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też 
zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież 
będą wiedzieli, że prorok jest w ród nich». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  

DODO  KKORYNTIANORYNTIAN  12, 712, 7--1010  

Bracia: 

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany 
mi został o cień dla ciała, wysłannik Szatana, aby 
mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą.  
Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode 
mnie, lecz mi powiedziałŚ «Wystarczy ci mojej łaski. 
Moc bowiem w słabo ci się doskonali». Najchętniej 
więc będę się chlubił z moich słabo ci, aby zamiesz-
kała we mnie moc Chrystusa. 

Dlatego mam upodobanie w moich słabo ciach,  
w obelgach, w niedostatkach, w prze ladowaniach,  
w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć 
niedomagam, tylekroć jestem mocny. 

 W poniedziałek 9 – go lipca zapraszamy na 

Mszę w. o 7 wieczorem i nabożeństwo.  

 Zwracam się jeszcze raz z pro bą 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 ko cioła.  

 Również brakuje nam jeszcze $ 12,000 na 
zapłacenie projektu wymiany systemu  
grzewczo – chłodzącego. Proszę tych którzy 
nas jeszcze nie wspomogli aby według swoich 
możliwo ci to zrobili.   

Szanujcie każdego niezależnie od zadania,  
które pełni, niezależnie od tego, czy jest młody, 
czy stary. 

Panie, Ty przechodzisz tak często obok mnie  
i stawiasz na mojej drodze różne osoby.  
Otwórz moje ucho, abym usłyszał Twój głos  
i uwierzył, że to Ty wła nie do mnie mówisz. 

MMYŚLIYŚLI  DDNIANIA  



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 

PoniedziałekŚ                             7:00 pm 

Dni wiąteczneŚ                              7:30 pm 

I Piątek MiesiącaŚ                           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 

PiątekŚ                             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  MiesiącaŚ             6:30pm - 7:30 pm 

W W INNYMINNYM  TERMINIETERMINIE  PROSIMYPROSIMY  OO  KONTAKTKONTAKT    

TELEFONICZNYTELEFONICZNY..  

Adoracja Całodobowa  
    roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am 

DDLALA  MMILUSIŃSKICHILUSIŃSKICH  

ROZSZYFRUJ SŁOWA Z DZISIEJSZEJ EWANGELII. 


