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PPOTEMOTEM  PRZYWOŁAŁPRZYWOŁAŁ  ZNOWUZNOWU  TŁUMTŁUM  DODO  SIEBIESIEBIE    
II  RZEKŁRZEKŁ  DODO  NIEGONIEGO: S: SŁUCHAJCIEŁUCHAJCIE  MMNIENIE, ,   

WSZYSCYWSZYSCY, , II  ZROZUMIEJCIEZROZUMIEJCIE!  N!  NICIC  NIENIE  WCHODZIWCHODZI    
ZZ  ZEWNĄTRZZEWNĄTRZ  WW  CZŁOWIEKACZŁOWIEKA, , COCO  MOGŁOBYMOGŁOBY  UCZYNIĆUCZYNIĆ  

GOGO  NIECZYSTYMNIECZYSTYM; ; LECZLECZ  COCO  WYCHODZIWYCHODZI    
ZZ  CZŁOWIEKACZŁOWIEKA, , TOTO  CZYNICZYNI  CZŁOWIEKACZŁOWIEKA  NIECZYSTYMNIECZYSTYM..  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

           Drodzy Przyjaciele, 

Wybitny teolog William Barclay opisuje historię pewnego 
rabina, który został uwięziony w rzymskim  
więzieniu. Dostawał minimalne porcje jedzenia i wody  
każdego dnia. Ale były to porcje wystarczające, aby przeżyć. 
Jednak z upływem czasu rabin stawał się słabszy  
i słabszy. W końcu musiano wezwać do niego lekarza.  
Po zbadaniu, lekarz stwierdził u rabina odwodnienie  
organizmu. Ta diagnoza zdziwiła kierownictwo więzienia. 
Nie mogli pojąć w jaki sposób mogło dojść do odwodnienia, 
skoro porcje wody, które dostawał rabin, mimo ze nie były 
duże były wystarczające. Strażnik więzienia dostał nakaz, 
aby bacznie obserwował co rabin robi z wodą, którą dostaje 
do picia. Po paru dniach tajemnica została rozwiązana. 
Strażnik odkrył, że rabin zużywał prawie całą wodę do  
obmyć rytualnych przed modlitwą i przed posiłkami.  
W rezultacie tego wody do wypicia nie zostawało mu  
bardzo mało. 

Ta historia pomaga nam w lepszym rozumieniu dzisiejszej 

źwangelii. Pomaga nam także zrozumieć, dlaczego  
żydowscy przywódcy byli zaskoczeni faktem, że uczniowie 
Jezusa jedli posiłek bez wcześniejszego rytualnego obmycia. 
Żaryzeusze i uczeni w piśmie robili to za każdym razem,  
dlatego inna postawa uczniów Chrystusa  zbulwersowała 
ich. Ta sytuacja stała się okazją dla Jezusa do udzielenia im 
lekcji o tym, co jest naprawdę istotne. Lekcja ta jest prosta  
i jasna : istotne jest , co jest w naszym sercu, w naszym  

wnętrzu. Oczywiście Jezus nie zwalnia swoich uczniów  
z wypełniania prawa. Sam mówi, że nie przyszedł znieść  
prawa, ale je wypełnić. Jednak trzeba być czujnym, aby nie 
wypełniać prawa dla samego prawa. Wtedy prawo zabija  
ducha. Prawo powinno nam pomóc być bliżej Boga  
i drugiego człowieka. 

Jest więc ważne, abyśmy troszczyli się o to co jest w naszych 
sercach. Powinniśmy  z nich usuwać chwasty, którymi sąŚ  
złe myśli, nierząd, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,  
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, 
głupota. Jeśli nasze serca są czyste, to więcej w nich miejsca 
na miłość, dobroć, cierpliwość, przebaczenie, służbę  
drugiemu. Należymy do wspólnoty Kościoła, nie po to,  
abyśmy wykonywali puste rytuały,  ale po to, abyśmy   
wielbili Boga z czystym i szczerym sercem. Takie uwielbienie 

Boga pomaga nam napełniać nasze serca miłością.  

Słowa źwangelii Słowa źwangelii   
wg Świętego Marka wg Świętego Marka   
7, 17, 1--8a. 148a. 14--15. 2115. 21--2323  

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych 
w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy.  
I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali 
posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi 
rękami. Żaryzeusze bowiem, i w ogóle ydzi, 
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli 
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.  
I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie 
obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, 
które przejęli i których przestrzegają, jak  
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń  
miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w PiśmieŚ 
«Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują  
według tradycji starszych, lecz jedzą  
nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział imŚ «Słusznie prorok Izajasz  
powiedział o was, obłudnikach, jak jest  
napisaneŚ „Ten lud czci Mnie wargami, lecz 
sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci 

Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez 
ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże,  
a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł 
do niegoŚ «Słuchajcie Mnie, wszyscy,  
i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz  
w człowieka, co mogłoby uczynić go  
nieczystymś lecz to, co wychodzi z człowieka, to 
czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, 
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, 
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, 
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 
obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza 
pochodzi i czyni człowieka nieczystym». 

Pokój i Dobro 
Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 



IINTENCJANTENCJA  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    
MMODLITWYODLITWY  NANA  WWRZESIEŃRZESIEŃ: :   

IINTENCJANTENCJA  PPOWSZECHNAOWSZECHNA::  

Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała  
dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie. 

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA 

KKOLEKTAOLEKTA  26.VIII.201826.VIII.2018 

Tygodniowy Bud et  $ 23,500  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   11,837 

-ofiary złożone online  $    4,627  

Razem   $  16,464 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING  RREPLACEMENTEPLACEMENT  

FFUNDUND   $  94,003.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  
Goal             $  113,453 

Kwota zadeklarowana $     96,195  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI    
PPOWTÓRZONEGOOWTÓRZONEGO  PPRAWARAWA    
PPWTWT  4, 14, 1--2. 62. 6--88 

Mojżesz powiedział do luduŚ 

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę 
was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania 
ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic 
nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego 
nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga 
waszego, które na was nakładam.  

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą 
mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które 
usłyszawszy o tych prawach, powiedząŚ „Z pewnością 
ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż 
wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg 

nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma 
prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, 
które ja wam dziś daję?» 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. J. JAKUBAAKUBA  
AAPOSTOŁAPOSTOŁA  JJKK  1, 171, 17--18. 2118. 21BB--22. 2722. 27  

Bracia moi umiłowaniŚ 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar  
doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego 
nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli 
zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby 
pierwocinami Jego stworzeń. 

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was 
słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.  
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 
słuchaczami oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest 
takaŚ opiekować się sierotami i wdowami w ich  
utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym 
wpływami świata. 

Pracujmy, cierpmy i znośmy wszystko dla chwały  
Bożejś pamiętajcie, aby nie kierowała wami zła  
inicjatywa! Być może doświadczycie tego, że  
wykonując to lub owo w dobrej intencji, spotkacie się 
z podejrzeniami, prześladowaniem, obmową -  

szukajcie wówczas ucieczki u Boga! 

Panie, proszę Cię o takie serce, które odrzuci to,  
co nieszczere w moim zachowaniu. 

 W poniedziałek 3-go września Labor Day.  
Zapraszamy na Mszę św. w języku angielskim  
o 9 rano. W tym dniu nie będzie Mszy o 7  
wieczorem i nabożeństwa. 

 W piątek 7-go września rozpoczęcie roku  
szkolnego w naszej Polskiej Szkole.  

 O 5 PM zapraszamy dzieci na spowiedź św.  
Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie roku o 6 PM. 

 Jest to również Pierwszy Piątek. Msza św. w języku 
polskim o 7.30 PM. Spowiedź od godziny 6.30PM.  



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 świąteczneŚ                              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 

Spowied  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 

BBÓGÓG  ZZAPŁAĆAPŁAĆ  

SSŁU BAŁU BA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

9/08/20189/08/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

9/09/20189/09/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Patryk Pocica 

Kamila Pocica 

Natalia Pocica 

Kayetan Jarzabek 

Michał Korzec 

Michał Lupa 

Philip Jackowski 

Filip Stanko 

David Stanko 

LLEKTORZYEKTORZY  

Tadeusz Młynek 

Katarzyna Cichon 

Grzegorz Dobek 

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 

Jarek Kawecki 

Iwona Szyda 

Wlodzimierz Szyda 

 

W zeszły weekend obchodziliśmy doroczny Summerfest.  
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie 
tego wydarzenia. Radzie Parafialnej , woluntariuszom,  

harcerzom i sponsorom. Dziękuję tym, którzy zakupili bilety na 
loterię oraz przybyli na festyn mimo bardzo wysokiej  
temperatury. Jeszcze raz Bóg zapłać. 


