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      32 Niedziela Zwyk32 Niedziela Zwykłłaa  

Mk 12;43 

WTEDY PRZYWOŁAŁ SWOICH UCZNIÓW  
I RZEKŁ DO NICH: «ZAPRAWDĘ,  

POWIADAM WAM: TA UBOGA WDOWA 
WRZUCIŁA NAJWIĘCEJ ZE WSZYSTKICH, 

KTÓRZY KŁADLI DO SKARBONY. 



OODD   PPROBOSZCZAROBOSZCZA   

„Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła te  jedna uboga wdowa  
i wrzuciła dwa pienią ki, czyli jeden grosz.”     (Mk 12, 41-42) 

Drodzy Przyjaciele! 

  Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do ufania Bogu 
we wszystkim i do szczodrości oraz ofiarności.  
Uboga wdowa dając najmniej do skarbony  
świątynnej ofiarowała najwięcej, bo zaufała Bogu, 
że wrzucając wszystko co miała, Bóg się o nią  
zatroszczy i daj je to co do życia potrzebne 

  Płynie stąd nauka dotycząca dawania. 

1. A b y  d a w a n i e  m i a ł o  r z e c z y w i ś c i e  
autentyczny charakter, musi być ofiarne.  
Nigdy nie liczy się wielkość daru, ale wartość, 
jaką posiada on dla dającego. Nie rozmiar, ale 
ofiara z nim związana decyduje o jakości daru.  
Prawdziwa szczodrość wiąże się nawet 
z cierpieniem. Dla wielu z nas ważne jest  
pytanie, czy nasz wkład do dzieła Bożego był 
w ogóle kiedykolwiek darem (...) 

2. Prawdziwe dawanie zawiera w sobie pewne ele-

menty lekkomyślności. Ta kobieta zapewne mogłaby zatrzymać dla siebie jedną monetę.  
Nie byłaby to duża wartość, ale zawsze trochę, tym niemniej dała ona wszystko, co posiadała. 
Tkwi w tym wielka symboliczna prawda. Naszą tragedią jest to, że tak często nie dajemy  
Chrystusowi jakiejś części naszego życia, naszej aktywności i nas samych. Zawsze istnieje coś, co 
zatrzymujemy dla siebie. Rzadko składamy całkowitą ofiarę i dokonujemy całkowitego poddania 
się Chrystusowi. 

3. To zadziwiające i piękne zarazem, że osoba, którą Nowy Testament i Jezus przeniosły do  
historii jako wzór hojności, ofiarowała dar tak mały. Może nam się wydawać, że nie posiadamy aż  
tylu darów materialnych lub osobistych, aby móc je dać Chrystusowi. Ale jeżeli oddamy do Jego  
dyspozycji wszystko to, co mamy i to, kim jesteśmy, może On z naszym darem dokonać tak wiele, 
że przekroczy to nasze wyobrażenia” (W. Barclay, Ewangelia według św. Marka, Poznań 2002,  
s. 234–235). 

  Bóg zapłać za wasze ofiary składane na utrzymanie kościoła i parafii. Dziękuję również wszystkim, 
którzy angażują się w życie parafii na różnych szczeblach ofiarując swój czas, talenty . 

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

SSŁOWAŁOWA  EEWANGELIIWANGELII    

WGWG  ŚŚWW. M. MARKAARKA  12, 3812, 38--4444  

Jezus, nauczając rzesze, mówiłŚ 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem cho-
dzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na 
rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miej-
sca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru od-
prawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wy-
rok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, 
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdo-
wa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nichŚ 
«Zaprawdę, powiadam wamŚ Ta uboga wdowa wrzuciła 
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. 
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś 
ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na 
swe utrzymanie». 



INTENCJA APOSTOLSTWA  
MODLITWY NA LISTOPAD:  
INTENCJA POWSZECHNA: 

Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad  
językiem oręża. 

MYŚLI DNIA KOLEKTA 4.XI.2018 

Tygodniowy Bud et   $ 23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka  $    19,115.00 

-ofiary złożone online   $      4,192.00  

Razem    $  23,307.00 

NNAGŁOŚNIENIEAGŁOŚNIENIE      $    6,104.75$    6,104.75  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEJIERWSZEJ  KKSIĘGISIĘGI  
KKRÓLEWSKIEJRÓLEWSKIEJ  1 K1 KRLRL  17, 1017, 10--1616  

Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do 
bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie 
drwa. Zawołał ją i powiedziałŚ «Daj mi, proszę, trochę 
wody w naczyniu, abym się napił». Ona zaś zaraz 
poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekłŚ 
«Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!» Na to  
odrzekłaŚ «Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam 
pieczywa – tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy 
w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna  
i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi 
strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy». 

Eliasz zaś jej powiedziałŚ «Nie bój się! Idź, zrób, jak 
rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk 
dla mnie i przynieś mi! A sobie i swemu synowi 
zrobisz potem. Bo tak mówi Pan, Bóg Izraela: Dzban 

mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się 
aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię». 

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem 
zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban 
mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła 
się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział 
przez Eliasza. 

Panie, składam Ci hołd wdzięczności za wykupienie 
mnie z niewoli grzechu. Ofiaruję Ci wszystkie moje 
cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz wszystkie 

moje dobre uczynki i modlitwy. 

Na cóż zdadzą mi się wszystkie inne rzeczy, jeśli nie 
będę dążyć do doskonałości? 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  
HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW  HHBRBR  9, 249, 24--2828  

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale 
do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami 
przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć 
sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku 
wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia 
świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na 
końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę  
z samego siebie. 

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś 
sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla 
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie  
w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy 
Go oczekują. 



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 INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 

SŁU BA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

11/17/2018 

NIEDZIELA 

11/18/2018 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furman 

Maja Kostrzewa 

Patrick Kostrzewa 

Zuzanna Bajda 

Ania Mucha 

Agnieszka Gorski 

David Gorski 

Natalia Molczyk 

Kacper Soja 

Mateusz Markowski 

Karina Strzemecka 

LEKTORZY 

Jarek Kawecki 

Krystyna Skoczylas 

Andrzej Talaska 

Obecni na Mszy Św.  
lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 
służby proszeni są  
o zgłoszenie się do  
zakrystii najpóźniej  
10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Iwona Hess 

Marcin Wojtulewicz 

Janina Adamczyk 

 WWYMIANAYMIANA  NNAGŁOŚNIENIAAGŁOŚNIENIA 

Po długim procesie przygotowań i rozmów z Diecezją Rockford,  
przystępujemy do wymiany systemu nagłośnienia w kościele, któro  
zostało całkowicie zniszczone w lecie, przez uderzenie pioruna.  
Koszt projektu wymiany to $ 75, 000.000.  Diecezjalna ubezpieczalnia 

pokryje $32,000.000, czyli musimy wyzbierać na ten cel $ 43,000.000. 
Dlatego proszę wszystkich parafian o składanie na ten cel ofiar  
w osobnych kopertach z napisem Church Sound System Replacement 

Fund, które są w ławkach lub z tyłu kościoła. W regularnych pakietach 
kopert będziecie je dostawać od początku grudnia. Ofiary można  
również składać do zwykłych kopert z dopiskiem Wymiana  
Nagłośnienia, albo elektronicznie przez stronę internetową. 

 W poniedziałek 12-go listopada o 7 PM Msza św. za dusze 
polecane w wypominkach i nabożeństwo wypominkowe. 

 W sobotę 17-go listopada spotkanie młodzieży w budynku 
starej szkoły o  4.30 po południu. 

 W niedzielę 25-go listopada zapraszamy na grochówkę po 
Mszy św. o 1 PM w budynku starej szkoły. Bilety do nabycia 
dzisiaj po Mszy św. Prosimy również o upieczenie ciasta na 
słodki stół . Chętnych prosimy o zapisanie się przy stoliku  
z biletami. 

 W miesiącu listopadzie odprawiamy  wypominki. Karteczki  
z czytelnie napisanymi imionami zmarłych wraz z ofiarą  
proszę wkładać do skrzynki z napisem Ś WYPOMINKI,  
znajdującej się z tyłu kościoła. 


