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      24 N24 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKWYKŁŁAA  

Mk 8:34b 

„J„JEŚLIEŚLI  KTOKTO  CHCECHCE  PÓJŚĆPÓJŚĆ  ZAZA  MMNĄNĄ, ,   

NIECHNIECH  SIĘSIĘ  ZAPRZEZAPRZE  SAMEGOSAMEGO  SIEBIESIEBIE, , 

NIECHNIECH  WEŹMIEWEŹMIE  KRZYŻKRZYŻ  SWÓJSWÓJ  II  NIECHNIECH  

MMNIENIE  NAŚLADUJENAŚLADUJE!”!”  



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

“J“JEŚLIEŚLI  KTOKTO  CHCECHCE  PÓJŚĆPÓJŚĆ  ZAZA  MMNĄNĄ, , NIECHNIECH  SIĘSIĘ  ZAPRZEZAPRZE  SAMEGOSAMEGO  SIEBIESIEBIE, ,   

NIECHNIECH  WEŹMIEWEŹMIE  KRZYŻKRZYŻ  SWÓJSWÓJ    II  NIECHNIECH  MMNIENIE  NAŚLADUJENAŚLADUJE.”.”  
 

    Drodzy Przyjaciele! 

Chrześcijaństwo jest dobrą i radosną nowiną o Zbawieniu. 
Ale bardzo ważną częścią tej nowiny jest krzyż, na którym 
Jezus cierpiał i umarł dla naszego Zbawienia. Może dziwić 
fakt, dlaczego właśnie teraz w okresie zwykłym roku  
liturgicznego, który nie jest czasem postu, Kościół zaprasza 
nas w tą niedzielę, aby ponownie zamyślić się nad krzyżem  
i jego znaczeniem w naszym chrześcijańskim życiu. Częścią 
chrześcijańskiej radości jest również krzyż, ponieważ  
w tajemniczy sposób, Bóg jest w stanie bardziej pokazać 
nam swoją miłość do nas pośród naszych cierpień, niż  
sukcesów. 

 Możemy to dostrzec w wydarzeniach związanych  
z odnalezieniem prawdziwego Krzyża, w trzecim wieku po 
Chrystusie. Konstantyn Wielki był cesarzem Rzymu i jego 
władza sięgała Europy, Afryki Północnej i Bliskiego  
Wschodu. Właśnie on zalegalizował Chrześcijaństwo i w ten 
sposób przyczynił się do jego wielkiego rozwoju. Matka 
Konstantyna,  w. Helena odbyła podróż do Ziemi więtej, 
gdzie z pomocą w. Makarego, biskupa Jerozolimy, zaczęła 
robić wykopaliska na górze Kalwarii z nadzieją odnalezienia 
Krzyża, na którym Chrystus został ukrzyżowany. Ku radości 
wielu osób zostały odnalezione trzy krzyże. Dwa użyte na 
ukrzyżowanie łotrów ,a jeden na ukrzyżowanie Jezusa.  w. 
Makary użył ciekawego sposobu, aby rozpoznać, który ze 
znalezionych krzyży, należał do Chrystusa. Kazał przynieść 
wszystkie trzy krzyże do  domu jednej z jego parafianek, 
która z powodu choroby była w stanie agonalnym. Wtedy 
zaczął się modlić, aby Bóg raczył objawić mu, który z krzyży 
jest więtym Krzyżem Chrystusa. Po kolei dotknął ciała  
chorej kobiety każdym z trzech krzyży. Po dotknięciu jej 
dwoma pierwszymi krzyżami, nic się nie zmieniło. Po dotknięciu chorej trzecim krzyżem, kobieta otworzyła 
oczy i wstała z łóżka, całkowicie zdrowa. W ten sposób prawdziwy Krzyż Chrystusa został odnaleziony. Po tym 
fakcie w. Helena nakazała wybudować bazylikę na wzgórzu kalwaryjskim, gdzie relikwia Krzyża więtego  
była przechowywana. Kilka wieków później perski król podbił Jerozolimę i skonfiskował więte Drzewo  
Krzyża. Krzyż został odzyskany powtórnie 14-go września 614 roku i od tego dnia Kościół celebruje więto 
Podwyższenia Krzyża więtego . 

Mimo tego, że krzyże i cierpienia w naszym życiu są trudne do zaakceptowania, w świetle wiary, krzyż jest 
znakiem bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Jeśli staramy się dostrzec na krzyżu Chrystusa, który  
ofiaruje się dla naszego Zbawienia, wtedy krzyż ma sens i moc zmieniać nasze życie. Krzyż bez Chrystusa,  
bez Jego miłości staje się bezsensowny i prowadzi do beznadziei i zwątpienia. 

Słowa źwangelii wg Słowa źwangelii wg   
Św. Marka  8, 27Św. Marka  8, 27--3535  

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek 
pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniówŚ 
«Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu  
odpowiedzieliŚ «Za Jana Chrzciciela, inni za 
Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». 
On ich zapytałŚ «A wy za kogo Mnie  
uważacie?» Odpowiedział Mu PiotrŚ «Ty jesteś 
Mesjasz». 

Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu  
o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn 
Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie 
odrzucony przez starszych, arcykapłanów  
i uczonych w Piśmieś że zostanie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił  
zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął 
Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On  
obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił 
Piotra słowamiŚ «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo 
nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 

Potem przywołał do siebie tłum razem ze  
swoimi uczniami i rzekł imŚ «Jeśli ktoś chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie  
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci jeś a kto straci swe życie z powodu Mnie  
i Ewangelii, zachowa je». 

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  9.IX.20189.IX.2018 

Tygodniowy Bud et  $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka $   16,996.00 

-ofiary złożone online  $     2,998.00 

Razem   $  19,994.00 

HHEATINGEATING  ANDAND  CCOOLINGOOLING    

RREPLACEMENTEPLACEMENT  FFUNDUND    

    $  99,876.91 

DDIECEZJALNAIECEZJALNA  KKOLEKTAOLEKTA  20182018  

Goal             $  113,450.00 

Kwota zadeklarowana $    96,199.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

IIZAJASZAZAJASZA  50, 550, 5--99AA  

Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem 
ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój  
bijącym i policzki moje rwącym mi brodę.  
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami  
i opluciem. 

Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem 

nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz  
moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 

Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się 
odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! 
Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do 
mnie! 

Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? 

Starajcie się być w stanie łaski uświęcającej i unikaj-
cie wszelkiego zła, a jeśli gdzieś zbłądzicie, starajcie 
się to zaraz naprawić. 

Panie , Twoje słowa są bardzo czytelne i nie  
pozostawiają wątpliwości. Pójście za Tobą oznacza 
trud dźwigania krzyża, ale także nagrodę wieczną. 
Ufam, że dam radę. A Ty mnie prowadź. 

 W poniedziałek 17-go września zapraszamy na 
Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo 
eucharystyczne. 

 W przyszły weekend nasza angielska szkoła św. 
Małgorzaty Marii organizuje Oktoberfest .  
Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje 
są na stronie internetowej i w biuletynie. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO    

JJAKUBAAKUBA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  2, 142, 14--1818  

Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie  
utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał  
uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? 

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają  
odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś  
z was powie imŚ «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się  
i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego 

koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to 
przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby  
połączona z uczynkami, martwa jest sama  
w sobie. 

Ale może ktoś powiedziećŚ Ty masz wiarę, a ja  
spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez  
uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie 
moich uczynków. 



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 

 

SSŁU BAŁU BA      

LLITURGICZNAITURGICZNA    

OOŁTARZAŁTARZA  

SSOBOTAOBOTA  

9/22/20189/22/2018  

NNIEDZIELAIEDZIELA  

9/23/20189/23/2018  

MMINISTRANCIINISTRANCI  

Kayetan Jarzabek 

Michał Korzec 

Michał Lupa 

Philip Jackowski 

Filip Stanko 

David Stanko 

Michał Przybylski 
Sebastian Hess 

Krzysztof Zieba 

Ania Mucha 

Mateusz Markowski 

Kacper Zapal 

LLEKTORZYEKTORZY  

Piort Kotowski-

Castinglione 

Maria Serafin 

Marcin Wojtulewicz 

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  

Zuzanna Waz 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodzimierz Szyda 


