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  „Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał „Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał   
z tego powodu, że jest jego przyjacielem, z tego powodu, że jest jego przyjacielem,   

to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu,   
ile potrzebuje.” ile potrzebuje.”   Łk 11:8 



                            “P“PANIEANIE  NAUCZNAUCZ  NASNAS  MODLIĆMODLIĆ  SIĘSIĘ…”…”  

Drodzy Przyjaciele! 

Dzisiaj Jezus zaprasza nas do szkoły modlitwy . Uczy nas 
jak powinna wyglądać prawdziwa , chrześcijańska  
modlitwa. Przykładem i modelem takiej modlitwy, jest 
Ojcze Nasz, które dzisiejszej niedzieli słyszymy w wersji 
św. Łukasza. Jest to instrukcja modlitwy dana nam przez 
Boga. Każda fraza tej modlitwy jest źródłem mądrości, 
dlatego warto jest od czasu do czasu głębiej zastanowić się 
nad poszczególnymi zdaniami Modlitwy Pańskiej. One po-
kazują nam w jaki sposób Bóg chce, abyśmy przystępowali 
do Niego i przebywali z Nim. Dzisiejsza lekcja pomoże 
nam bronić się przed rutyną i płycizną w naszej modlitwie. 

Jezus  zaleca nam dwie ważne postawy w modlitwie,  
które uczynią ją głęboką i świeżą. Pierwsza postawa to 
wytrwałość. Jeśli jesteśmy wytrwali w modlitwie,  
podobnie jak wytrwały był przyjaciel z Ewangelii, to wtedy  
dajemy Bogu szansę działania w naszym życiu, ponieważ 
nasze pragnienia stają się bardziej zgodne z Jego wolą. 

Drugą postawą jest postawa zaufania Bogu w modlitwie. 
Często nasz własny egoizm, gniew, niecierpliwość i inne 
słabości, stoją na przeszkodzie, abyśmy w pełni zaufali 
Bogu. Dlatego Jezus Każe nam wołać do Boga, Ojcze.  
Przypomina nam że Bóg jest ojcem pełnym miłości, 
miłosierdzia i wie czego najbardziej nam potrzeba. Jeśli 
nasi ziemscy ojcowie umieją dawać swoim dzieciom dobre 
rzeczy, to o ile bardziej Ojciec Niebieski zna nasze  

potrzeby i wie, co jest dla nas najlepsze. A co jeśli nie 
otrzymujesz tego, o co prosisz. Z odpowiedzią na to  
pytanie przychodzi nam Św. Augustyn, którego matka św. 
Monika modliła sie 20 lat o jego nawrócenie: “Nie martw 
się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co 
Go prosisz. Oznacza to, że chce On przysporzyć ci dobra 
przez twoją wytrwałość w pozostawaniu z nim na  
modlitwie. Chce , by nasze pragnienie potwierdziło się w modlitwie. Tak nas przygotowuje do przyjęcia tego, 
co jest gotów nam dać.” 

Modlitwa powinna być codziennym, ważnym elementem naszego życia, tak jak pokarm, czy woda. Św. Jan 
Chryzostom napisał: "Nic nie jest tak ważne jak modlitwa. Sprawia ona, że to co niemożliwe, staje się możliwe, 
to co trudne, staje się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Kto się modli, z pewnością się 
zbawia. Kto się nie modli z pewnością się potępia.”  

Uczniowie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii mieli pragnienie modlitwy, dlatego jeden z nich poprosił Chrystusa, 
aby nauczył ich, jak maja się modlić. Również my pielęgnujmy w sobie to pragnienie modlitwy, a wtedy 
będziemy jeszcze bardziej prosić Chrystusa o łaskę dobrej i głębokiej modlitwy. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 11,1św. Łukasza 11,1--1313  

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się,  
a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył 
swoich uczniów». 

A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, 
mówcie: 

Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 
Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj 
nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo 
i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini;  
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». 

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, 
pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do 
mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten 
odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi 
są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie 
mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby 
nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego  
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da 
mu, ile potrzebuje. 

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane;  
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam 
otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. 
Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 
poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda 
mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu  
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 
dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej 
Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą». 



KKOLEKTAOLEKTA  21.21.VIIVII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $    14,107.00 

   -ofiary złożone online  $      8,287.00 

  Razem               $  22,394.00 

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  RRODZAJUODZAJU    

RRDZDZ  18, 2018, 20--3232  

Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na 
Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są 
bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy 
postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie 
doszło, czy nie; dowiem się». 

Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy,  
a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do 
Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić 
sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym 
mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także 
zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez 

wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, 
którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby 
zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się 
sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie 
dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą 
ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?» 

Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdzie-
sięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez 
wzgląd na nich». 

Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze 
ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem  
i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu 
sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych 
pięciu zniszczysz całe miasto?» 

Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu 
pięciu». 

Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może 
znalazłoby się tam czterdziestu?» 

Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na 
tych czterdziestu». 

Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa 
Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydzi-
estu?» 

A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę 
tam trzydziestu». 

Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się 
zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?» 

Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych 
dwudziestu». 

Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie gniewa,  
jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam  
dziesięciu?» 

Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych 
dziesięciu». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW.P.PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKOLOSANOLOSAN    

KKOLOL  2, 122, 12--1414  

Bracia: 

Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie,  
w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez 
wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was,  
umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» 
waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do 
życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis 
dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co 
było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, 
przygwoździwszy do krzyża. 



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  

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

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 

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

Jan Józef Lipski podczas spaceru z dziećmi rzucał kostkę; 
gdy wypadła parzysta liczba, szli w prawo, nieparzysta -  

w lewo. 

Wydaję się, że życiem rządzi ślepy los: prosimy - nieotrzy-

mujemy, szukamy - nie znajdujemy, kołaczemy - nie  

otwierają. 

Bóg zawsze reaguje na nasze prośby, ale często ich nie 
poznajemy, bo czyni to w sposób dostosowany do naszych 

możliwości. 

 W poniedziałek 29 – go lipca zapraszamy na Mszę Św.  
o 7 wieczorem i nabożeństwo.  

 Zapraszamy do udziału w Parafialnej Pielgrzymce  
w języku polskim do Peru, do grobu naszych braci  
męczenników: Błogosławionych Michała i Zbigniewa. 
W programie atrakcje turystyczne Peru. Termin od 7 do 

15 stycznia 2020, cena $2795 od osoby. Pielgrzymkę 
poprowadzi Ojciec Daniel Zdebik. Zaliczka $1000 od 

osoby płatna gotówką, czekiem lub kartą kredytową  
w momencie zapisania się na pielgrzymkę. Jeśli biuro 
podróży nie zbierze odpowiedniej liczby uczestników, 
zaliczka zostanie państwu zwrócona. Szczegółowe  
informacje, zapisy na pielgrzymkę w biurze parafialnym 
w godzinach pracy biura.  

 W ten piątek 2-go sierpnia przypada Pierwszy Piątek. 
Zapraszamy na Mszę św. o 7.30 wieczorem. Spowiedź 
od 6.30 wieczorem. 

 W sobotę 3-go sierpnia nabożeństwo Pierwszej Soboty 
po Mszy św. o 6.30 wieczorem. 

 Rada parafialna podjęła decyzję, że w tym roku nasz  
parafialny Summerfest nie odbędzie się. Decyzja jest 
związana z trudnościami personalno - logistycznymi, 

które nasiliły się w tym roku. Mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku uda znaleźć się wiele chętnych osób 
do organizacji tego wydarzenia.  




