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  „T„TAKAK  DZIEJEDZIEJE  SIĘSIĘ  ZZ  KAŻDYMKAŻDYM, ,   

KTOKTO  SKARBYSKARBY  GROMADZIGROMADZI  DLADLA  SIEBIESIEBIE, ,   

AA  NIENIE  JESTJEST  BOGATYBOGATY  PRZEDPRZED  BBOGIEMOGIEM.”.”  



„U„UWAŻAJCIEWAŻAJCIE  II  STRZEŻCIESTRZEŻCIE  SIĘSIĘ  WSZELKIEJWSZELKIEJ  CHCIWOŚCICHCIWOŚCI, , BOBO  NAWETNAWET  GDYGDY  KTOŚKTOŚ  OPŁYWAOPŁYWA  WEWE  WSZYSTKOWSZYSTKO, ,   

ŻYCIEŻYCIE  JEGOJEGO  NIENIE  JESTJEST  ZALEŻNEZALEŻNE  ODOD  JEGOJEGO  MIENIAMIENIA.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

Pewna historia opowiada o fryzjerze, który po wysłuchaniu 
niedzielnego kazania swojego proboszcza, postanowił jesz-
cze bardziej aktywnie i wyraźnie dawać świadectwo swojej 
wiary w Boga.  Na drugi dzień rano przyszedł do jego salo-
nu pierwszy klient i poprosił, aby go ogolić. Fryzjer zapro-
sił klienta na fotel i kazał mu chwilkę poczekać . Sam zaś 
poszedł na zaplecze i modlił się: “ Panie, właśnie przyszedł 
mój pierwszy klient. Daj mi mądrość, abym mógł znaleźć 
odpowiednie słowa i pogłębić jego wiarę.” Po modlitwie  
fryzjer stanął przed klientem z biblią w jednej i z brzytwą 
w drugiej ręce mówiąc: “ Czy jesteś gotowy na spotkanie ze 
swoim Stwórcą?” 

Dzisiejsze Słowo Boże zadaje nam podobne pytanie, ale  
oczywiście nie w tak drastyczny sposób. W Ewangelii  
widzimy człowieka, który poprosił Jezusa o interwencję,  
ponieważ czuł się pokrzywdzony przy podziale spadku. 
Swoją postawą Jezus daje mu do zrozumienia, że nie przy-
szedł na ten świat zajmować się majątkiem. Przyszedł 
ogłaszać Królestwo Boże, któro nie jest z tego świata, a je-
go wspaniałość jest nieporównywalna z rzeczami tego 
świata. Ten człowiek i wszyscy słuchający Jezusa, potrze-
bowali przypomnienia prawdy, że życie człowieka nie jest 
zależne od jego mienia. Te słowa nie dotyczą tylko ludzi 
bogatych i zamożnych, ale każdego . Każdy z nas może wpaść w zasadzkę chciwości i myśleć, że posiadanie 
rzeczy oraz bogactwo czyni jego życie lepszym i bardziej wartościowym. 

Oczywiście dzięki dobrom materialnym mamy co jeść , gdzie mieszkać i możemy godnie żyć. Jeśli brakuje nam 
środków na utrzymanie, wówczas życie może się stać mizerne i przytłaczające. Dlatego Jezus zachęca nas,  
abyśmy troszczyli się o ubogich i bezdomnych, aby polepszyć warunki ich egzystencji. W świecie, którym  
żyjemy teraz, musimy troszczyć się o zaspokojenie naszych potrzeb i potrzeb naszych rodzin. Po to Bóg dał 
nam rozum i ręce. Ale przy tym wszystkim nie możemy zapomnieć o największej potrzebie, którą jest Bóg. 
Człowiek z Ewangelii, któremu obficie obrodziło pole uwierzył, że mając tyle zasobów będzie szczęśliwy przez 
długie lata. Uwierzył że jego szczęście i bezpieczeństwo jest w bogactwie. A przecież nasze szczęście  
i bezpieczeństwo jest w Bogu. Bogactwa materialne nie są skarbami, które wprowadzą nas do nieba. Wszystko 
trzeba będzie zostawić, a liczyć się będzie miłość Boga i bliźniego, czyli to, na ile umieliśmy wykorzystać  
posiadane dobra, aby pomóc innym. Wiem, że nie lubimy słuchać o tym, jak bardzo nasze życie na ziemi jest 
kruche i może się skończyć każdego dnia. Lubimy żyć iluzją, że wszystko mamy pod kontrolą. Ale Jezus dzisiaj 
przypomina nam bardzo wyraźnie, że życie jest tylko przejściowe, a wieczność jest na zawsze. Dobra  
materialne są drugorzędne i powinny nam służyć w dojściu do Nieba. Nie mogą one być na pierwszym miejscu 
w naszym życiu. Niech słowa z dzisiejszego Listu Św. Pawła do Kolosan staną się naszą modlitwą i zachętą, aby 
stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu: „Dążcie do tego, co w górze nie do tego co na ziemi.  
Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej  
żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.” Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 12,13św. Łukasza 12,13--2121  

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz 
mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie 

ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma  
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od 
jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu  
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole.  
I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie  
pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię:  
zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam 
zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: 
Masz wielkie dobra, na długie lata złożone;  
odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do  
niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy 
od ciebie; komu więc przypadnie to, co  
przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla  
siebie, a nie jest bogaty u Boga». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  28.28.VIIVII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   13,811.00  

   -ofiary złożone online  $     3,472.00 

  Razem               $  17,283.00 

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  KKOHELETAOHELETA  

KKOHOH  1, 2; 2, 211, 2; 2, 21--2323 

Marność nad marnościami, powiada Kohelet,  
marność nad marnościami – wszystko jest marnością. 

Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się 
mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on 
oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To 
także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma 
człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha 
swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie 
dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. 
Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także 
jest marność. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  

PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  KKOLOSANOLOSAN  

KKOLOL  3, 13, 1--5. 95. 9--1111 

Bracia: 

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, 
szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, 

zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co  
w górze, nie do tego, co na ziemi. 

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte  
z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze 
Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne  
w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności,  
złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. 

Nie okłamujcie się nawzajem, bo zwlekliście  
z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,  
a przyoblekliście nowego, który wciąż się  
odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, na obraz  
Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani 
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, 
Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim  

we wszystkich jest Chrystus. 

 W poniedziałek 5 – go sierpnia, zapraszamy na 

Mszę Św. o 7 wieczorem i nabożeństwo.  

 We wtorek 6-go sierpnia przypada Święto  
Przemienienia Pańskiego. Nie jest to święto  
przykazane. Msze święte w tym dniu jak w zwykły 
dzień tygodnia o 7 i 8.30 rano w języku  
angielskim. 

 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.  

 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.  



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 

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 YŚLIYŚLI   DD N I AN I A   

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA      

SSIERPIEŃIERPIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA::    

Aby rodziny dzięki życiu pełnemu modlitwy  
i miłości stawały się coraz bardziej «laboratoriami humani-
zacji». 

DD L AL A   MM ILUSIŃSKICILUSIŃSKICHH  

George Orwell przeciął osę jedzącą dżem; z jej przeciętego  
przewodu pokarmowego płynęła nitka dżemu, a ona jadła dalej. 

Jezus przestrzega przed bogactwem i chciwością, bo dobra  
materialne bywają pułapką - przeszkodą na drodze do zbawienia. 

“Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu 
więc przypadnie to, coś przygotował?” - przestrzega Jezus. 




