
Zakon Ojców  Franciszkanów Zakon Ojców  Franciszkanów KKonwentualnychonwentualnych  
P

a
ra

fi
a

 
P

a
ra

fi
a

 Ś
w

. M
ał

go
rz

at
y 

M
ar

ii
Ś

w
. M

ał
go

rz
at

y 
M

ar
ii   7 / 1 5 / 2 0 1 87 / 1 5 / 2 0 1 8   

1
1

1
 S

. 
H

ub
b
a

rd
 S

t.
 A

lg
o
nq

u
in

, 
lL

 6
0

1
0

2
1

1
1

 S
. 

H
ub

b
a

rd
 S

t.
 A

lg
o
nq

u
in

, 
lL

 6
0

1
0

2
  

 

      15 N15 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

„N„NASTĘPNIEASTĘPNIE  PRZYWOŁAŁPRZYWOŁAŁ  DODO  SIEBIESIEBIE  

DDWUNASTUWUNASTU  II  ZACZĄŁZACZĄŁ  ROZSYŁAĆROZSYŁAĆ  ICHICH  

POPO  DWÓCHDWÓCH. D. DAŁAŁ  IMIM  TEŻTEŻ  WŁADZĘWŁADZĘ  NADNAD  

DUCHAMIDUCHAMI  NIECZYSTYMINIECZYSTYMI””  
Mk 6:7 



RREFLEKSJAEFLEKSJA   

JJAKAK  TOTO  SIĘSIĘ  MOGŁOMOGŁO  UDAĆUDAĆ??  

Tajemniczy plan Boga realizują ludzie o skromnych  
możliwo ciach. Amos to zwykły pasterz, wzięty od trzody. 
Większo ć z Dwunastu to na pewno ludzie pro ci.  
Ważne zadania poleca się ekspertom, a nie ludziom  
nieprzygotowanym do jakiego  przedsięwzięcia. Nie  
zdziwiłbym się, gdyby królestwo Boga konstruowali na 
ziemi serafinowie, ale rybacy i pasterze, celnicy  

i grzesznicy? wiątynię Hagia Sophia cesarz zlecił  
wybudować mistrzom Antymiosowi z Tralles i Izydorowi 
z Miletu. 27 grudnia 537 roku Justynian Wielki, oglądając 
l niące mozaiki i ogromne mury Hagii Sophii wykrzyknąłŚ 
„Salomonie, przewyższyłem ciebie!”. Co by wyszło z tego 
projektu, gdyby zamiast doskonałych architektów  
zaprosił do realizacji pastuchów, rybaków albo  
nierządnice? Należy podejrzewać, że budowanie Ko cioła 
jest o wiele poważniejszym przedsięwzięciem niż budowa 
Hagii Sophii! Jak to się mogło w ogóle udać, że dwunastu 
zwykłych i grzesznych ludzi, niebędących ekspertami  
w żadnej dziedzinie, stworzyło wspólnotę trwającą dwa 
tysiące lat i liczącą sobie prawie miliard wyznawców? 

Poza Pawłem Apostołowie nie byli wyjątkowo ofensywni. Jedynie Jan zdradza w swoich pismach  
rozeznanie w filozofii i sekretach mistyki. Nie posiadali wymy lnego logo, tylko najprostszy znak z dwóch 
skrzyżowanych kresek. Nie byli znawcami od strategii wywierania wpływu na ludzi. Pozbawieni  
wykształcenia w zakresie zarządzania i przewodzenia. Wyszli, mając w sobie władzę do wyrzucania  
duchów nieczystych i uzdrawiania chorych. Im bardziej społeczeństwo odchodzi od chrze cijańskich  
korzeni, tym bardziej staje się chore. W Europie około 30 proc. ludzi nie daje sobie rady z życiem.  
Aktywne życie, ekonomiczne cele, zanik potrzeb duchowych doprowadziły do tego, że coraz większa  
liczba ludzi sięga po proszki nasenne albo antydepresyjne. Zmartwień przybywa, a ludzie odzwyczajają 
się powierzać je Bogu. Banki i firmy przejmują role wiątyń. Debety ani kredyty w okienku bankowym 
jednak nie mogą być odpuszczone tak łatwo jak grzechy w konfesjonale. Toteż trudno nie zadręczać się 
następnym dniem i trudniej usnąć spokojnie, i jeszcze trudniej się nie załamywać. 

Chciałbym wreszcie być wybawionym z tego wiata i proszę Boga, by przyszło Jego królestwo, w którym 
będę miał pełne odkupienie ze wszystkich udręk tego wiata, z lęku i stresu, ze zmartwień i długów,  
z obaw o jutro i strachu przed nieszczę ciami, kalectwem, cierpieniem i miercią. Kiedy modlę się  
Modlitwą Pańską, chce mi się krzyczeć, wypowiadając słowaŚ przyjdź, królestwo Twoje. I jakąż ulgę czuję, 
gdy sobie u wiadamiam, że dopuszczenie do wiata, który ma przyj ć z Chrystusem, nie będzie  
uzależnione od dyplomów, znajomo ci, zdolno ci, wykształcenia, zasobów finansowych, fachowo ci,  
uwodzenia, przemocy czy piękna ciała, tylko od wiary.  

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
Marka 6, 7Marka 6, 7--1313  

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął  
rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad  
duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą 
nie brali na drogę prócz laskiŚ ani chleba, ani torby, 
ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały 
i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 

I mówił do nichŚ «Gdy do jakiego  domu wejdziecie, 
zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Je li w jakim  
miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, 
wychodząc stamtąd, strzą nijcie proch z nóg  
waszych na wiadectwo dla nich!» 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się.  
Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali. 

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.  

KKOLEKTAOLEKTA  8.VII.20188.VII.2018 

Tygodniowy Budżet  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   18,807 

-ofiary złożone online  $      3,170 

Razem   $  21,977 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND    $  88,612.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     88,851  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

AAMOSAMOSA  7, 127, 12--1515  

Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do AmosaŚ 
«„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam 
jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie  
prorokuj, bo jest ono królewską wiątynią  
i królewską budowlą». 

I odpowiedział Amos AmazjaszowiŚ «Nie jestem ja 
prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż  
jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory.  
Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie 
PanŚ „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”» 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  EEFEZJANFEZJAN  1, 31, 3--1414  

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana  
naszego, Jezusa Chrystusaś On napełnił nas  
wszelkim błogosławieństwem duchowym na  
wyżynach niebieskich – w Chrystusie. 

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem wiata, 
aby my byli więci i nieskalani przed Jego obliczem. 

Z miło ci przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 
synów poprzez Jezusa Chrystusa, według  
postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej 

łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpusz-

czenie występków, według bogactwa Jego łaski. 
Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądro-
ci i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemni-

cę swej woli według swego postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni cza-
sów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie 
jako GłowieŚ to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W Nim dostąpili my udziału my również, z góry 
przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje 
wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, by my 
istnieli ku chwale Jego majestatu – my, którzy już 
przedtem nadzieję złożyli my w Chrystusie. W Nim 
także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę 
o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, 

zostali cie naznaczeni pieczęcią, Duchem więtym, 
który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dzie-
dzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas 
uczyni własno cią Boga, ku chwale Jego majestatu. 



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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

 W poniedziałek 16-go lipca zapraszamy na Mszę w. o 7  
wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne. 

 Również w tym roku organizujemy doroczny Summerfest, który odbę-
dzie się w niedzielę 26-go sierpnia . Zapraszamy po Mszy w. do zakupu 
biletów na loterię pieniężną, której finał odbędzie się w dzień festynu. 
Do wygrania $500, $200 lub $100. 

 W tym roku festyn zaczniemy uroczystą Mszą w. o 11 AM w ko ciele 
pod przewodnictwem biskupa naszej diecezji z okazji 35-lecia po więce-
nia  naszego ko cioła. W tym dniu Mszy w. o 1PM nie będzie. 

 W przyszły weekend będziemy go cić Fr. Kurt Klismet z zakonu  
Trynitarianów, który opowie o posłudze swojego zakonu w Indiach .  
Po komunii zostanie zebrana druga kolekta na dzieła misyjne. 

 Również w przyszły weekend po Mszach odbędzie się błogosławieństwo 
pojazdów z okazji zbliżającego się więta w. Krzysztofa, patrona  
kierowców. 

 Przed dwoma tygodniami podczas burzy piorun uderzył w budynek 
naszego ko cioła niszcząc system nagła niający. Dlatego na razie używa-
my system zastępczy aż do czasu wymiany nagło nienia. Koszta zakupu  
i wymiany zostaną pokryte przez diecezjalną ubezpieczalnię.  


