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Rzekł więc do ogrodnika:  

“Oto już trzy lata, odkąd przychodzę  

i szukam owocu na tym drzewie 

figowym, a nie znajduję. Wytnij je…” 
Łk 13:7a 



“P“PANIEANIE, , POZOSTAWPOZOSTAW  JEJE  JESZCZEJESZCZE  NANA  ROKROK” ” (Łk 13, 8) 

„Swe wezwanie do nawrócenia Jezus ilustruje na koniec przypowieścią o drzewie figowym.  

Od czasów starożytnych smaczne owoce figi należały do głównych artykułów spożywczych, gdyż mają 

duże znaczenie odżywcze i lecznicze (m.in. trawienne i przeciwgorączkowe; używane też były  

w leczeniu chorób serca i płuc). Figowce mogły rosnąć 

nawet na kamienistym gruncie. Zaczynały owocować  

w siódmym roku po zasadzeniu i były w stanie wydawać 

owoce dwa razy w roku: w czerwcu (soczyste figi 

zielone) i w sierpniu (figi fioletowe). W pełni  

owocowania z jednego drzewa można zebrać do 100 kg 

owoców. Drzewa te sadzono często w winnicach, gdzie 

rozwijały się symbiotycznie z winną latoroślą, która  

mogła oplatać ich pnie (znalazło to swe odzwierciedle-

nie w teologicznych wypowiedziach 1 Krl 5, 5; Ps 105, 

33; Mi 4, 4). Nie jest więc niczym dziwnym, że także  

w przypowieści Jezusa figowiec rośnie w winnicy. 

Zdumiewające natomiast jest w niej to, że drzewo to 

wbrew oczekiwaniom gospodarza nie wydaje owoców. 

Zdarzało się bowiem, że w złych warunkach figowiec 

wydawał mniej owoców, ale raczej nigdy nie bywał 

całkowicie bezpłodny (...) 

Niespotykana bezpłodność figowca rodzi stanowczą  

decyzję gospodarza winnicy, który poleca swemu  

ogrodnikowi wyciąć drzewo. Co prawda biblijne 

przepisy prawne bardzo mocno chroniły drzewa  

owocowe, tak że nawet w czasie wojny zabraniały je  

ścinać, aby wszystkim, w tym także oblegającym miasto, 

służyły swymi owocami (Pwt 20, 19-20). Zasada ta  

jednak nie obowiązywała w stosunku do drzew  

bezpłodnych. Gospodarz w swej rozmowie  

z ogrodnikiem podkreśla, że już od trzech lat figowiec 

powinien owocować, a tymczasem nie ma na nim nic 

oprócz liści. W takim przypadku staje się drzewem 

nieużytecznym, a nawet szkodliwym, gdyż wyjaławia 

ziemię wokół siebie. 

Odpowiedź ogrodnika, który proponuje pozostawić figowiec na jeszcze jeden rok, okopać go i obłożyć 

nawozem, też nie jest na owe czasy zwyczajna. O takich zabiegach nie ma mowy nigdzie w Piśmie 

Świętym. Jezus zatem wprowadza do przypowieści nowy element, który wypływa z samego jądra 

Jego Ewangelii, zawierającej prawdę o dobroci i cierpliwości Boga miłosiernego. W zakończeniu 

swego opowiadania nie przedstawia nawet ostatecznego stanowiska gospodarza winnicy: czy zgodził 

się na pozostawienie drzewa, czy też nie”  

(F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, cz. II, Częstochowa 2012, s. 86–87). 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 13: 1św. Łukasza 13: 1--99  

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli 

Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 

zmieszał z krwią ich ofiar. 

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci 

Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż 

inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli?  

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 

nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo 

myślicie, że owych osiemnastu, na których 

zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było 

większymi winowajcami niż inni mieszkańcy 

Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 

jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo  

zginiecie». 

I opowiedział im następującą przypowieść: 

«Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 

winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim 

owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do  

ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd  

przychodzę i szukam owocu na tym figowcu,  

a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię 

wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, 

jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go  

i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli 

nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 

RREFLEKSJAEFLEKSJA  



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  WWYJŚCIAYJŚCIA    

WWJJ  3, 13, 1--88AA. 13. 13--1515  

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, 

kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni 

i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się 

Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. 

Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie  

spłonął od niego. 

Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę,  

żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku.  

Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał,  

że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego  

ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» 

On zaś odpowiedział: «Oto jestem». 

Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały  

z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią  

świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem  

ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka  

i Bogiem Jakuba». 

Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy  

na Boga. 

Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu 

mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na 

ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, 

aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi 

do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 

w mleko i miód». 

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów  

i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. 

Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż 

im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: 

«Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom  

Izraela: Jestem posłał mnie do was». 

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz  

Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, 

Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was.  

To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie  

na najdalsze pokolenia». KKOLEKTAOLEKTA  17.III.201917.III.2019  

Tygodniowy Budżet             $  23,500.00  

  Niedzielna Kolekta:  

-ofiary złożone do koszyka             $   15, 073.00  

-ofiary złożone online              $     7,369.00  

Razem              $  22,442.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO    

KKORYNTIANORYNTIAN  1 K1 KOROR  10, 110, 1--6. 106. 10--1212  

Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi 

ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, 

wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli  

ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; 

wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy  

i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej 

im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz  

w większości z nich nie upodobał sobie Bóg;  

polegli bowiem na pustyni. 

Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć  

za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni  

do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie,  

jak niektórzy z nich szemrali – i zostali wytraceni 

przez dokonującego zagłady. 

A wszystko to przydarzało się im jako zapowiedź  

rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu 

nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, 

komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. 

 W poniedziałek 25--go marca zapraszamy na 

Gorzkie Żale. 

 Drogi Krzyżowe w czasie wielkiego postu są w 

piątki wieczorem o 7 po angielsku i o 8 po polsku. 



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  

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

03/30/2019 

NIEDZIELA 

03/31/2019 

MINISTRANCI 

Agnieszka Gorski 

Karina Strzemecka 

Kacper Soja 

Bartek Soja 

Mateusz Markowski 

Michal Przybylski 

Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Ania Mucha 

LEKTORZY 

Waldemar Stec 

Katarzyna Ciochon 

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 

Monika Hess 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 

Rozkład Mszy Św. Polskich 

Sobota:                             6:30 pm 

Niedziela:                            1:00 pm 

Poniedziałek:                             7:00 pm 

Dni świąteczne:                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca:                           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 

Piątek:                             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  Miesiąca:             6:30pm - 7:30 pm 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 


