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„S„SZCZĘŚLIWIZCZĘŚLIWI  OWIOWI  SŁUDZYSŁUDZY, , KTÓRYCHKTÓRYCH  PANPAN    

ZASTANIEZASTANIE  CZUWAJĄCYCHCZUWAJĄCYCH, , GDYGDY  NADEJDZIENADEJDZIE. .   

ZZAPRAWDĘAPRAWDĘ, , POWIADAMPOWIADAM  WAMWAM: P: PRZEPASZERZEPASZE  SIĘSIĘ    

II  KAŻEKAŻE  IMIM  ZASIĄŚĆZASIĄŚĆ  DODO  STOŁUSTOŁU, , AA  OBCHODZĄCOBCHODZĄC    

BĘDZIEBĘDZIE  IMIM  USŁUGIWAŁUSŁUGIWAŁ.”.”  



DDRODZYRODZY  PPRZYJACIELERZYJACIELE!!  

Antoine Saint-Exupery napisał książkę pod tytułem:  
„Wiatr, piasek i gwiazdy”. W książce opisuje jedno wydarzenie, 
które jest bardzo interesujące. Saint- Exupery razem ze swoim 

kolegą Guillaumetem pracowali dla chilijskiego rządu latając 
samolotem nad Andami i przewożąc przesyłki pocztowe. Pewne-
go poranka Guillaumet wystartował z lotniska - do, jak mu się 
wydawało - zwykłego i bezpiecznego lotu. Ale po jakimś czasie, 
kiedy już był nad Andami, rozszalała się potężna burza śnieżna. 
Skrzydła samolotu oblodziły się bardzo szybko i pilot musiał  
posadzić samolot awaryjnie na zamarzniętej płycie wodnej  
jeziora. Guillaumet wykopał dla siebie w śniegu dużą jamę pod 
kabiną pilota i obłożył się wkoło workami z pocztą. W tym  
śnieżnym schronie przebywał dwa dni i dwie noce. Kiedy burza 
śnieżna się skończyła zaczął wędrówkę w kierunku najbliższych 
ludzkich osad. Szedł przez pięć dni, walcząc z przeraźliwym  
zimnem, głodem i zmęczeniem. Wreszcie w piątym dniu swej 
wędrówki, doczołgał się do osady, w której mieszkali ludzie. 

Po tym wydarzeniu wiele osób pytało go , w jaki sposób udało 
mu się przezwyciężyć pokusę położenia się na śniegu i odpoczyn-
ku? Odpowiedział: „Ile razy ogarniała mnie taka pokusa, tyle 
razy myślałem o mojej żonie i moich synach, którzy na mnie cze-
kają i mnie potrzebują. Myślałem także o mojej odpowiedzialno-
ści za przekazane mi przesyłki pocztowe”. Ocalał chociaż jego 
ręce i stopy były tak bardzo przemarznięte, że trzeba je było  
amputować. Saint-Exupery tak podsumował całe to tragiczne  
wydarzenie i nadludzki wysiłek kolegi: “ Być człowiekiem, to nic 
innego, jak być odpowiedzialnym”. 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o odpowiedzialności jaką 
ponosimy za dobro, które otrzymujemy od Boga. On chce nam 
dać swoje Królestwo i życie wieczne razem z Nim. W dzisiejszej  
przypowieści Jezus mówi nam, że przyjdzie powtórnie, aby  
dopełnić dzieła zbawienia, a my powinniśmy czekać na Niego  
i być gotowymi na to przyjście. Dar Królestwa Bożego jest prze-
piękny i różni się bardzo od rzeczywistości, w której żyjemy te-
raz. Pan z dzisiejszej przypowieści, będzie osobiście obsługiwał 
swoje sługi. W kulturze i czasach Jezusa , pan nigdy nie obsługi-
wał swoich sług. Jest to obraz, który pokazuje, jak różne jest Bo-
że Królestwo od naszych myśli i wyobrażeń. Chrystus powierzył 
nam miłość, wiarę i nadzieję. Jesteśmy za te dary odpowiedzial-
ni. Mamy je w sobie umacniać i rozmnażać, oraz dzielić się nimi 
z innymi ludźmi. Za to właśnie jesteśmy odpowiedzialni. Jako 
chrześcijanie mamy większą odpowiedzialność niż ci, którzy nie 
znają Chrystusa, bo dostali mniej niż my. Jesteśmy odpowie-
dzialni nie tylko za nasze zbawienie, ale również za zbawienie 
naszych dzieci, rodzin, współmałżonków i tych, których Bóg sta-
wia na drodze naszego życia. Przykładem jest dla nas sam  
Chrystus, który z miłości  do nas i odpowiedzialności za nasze 
zbawienie, umarł na krzyżu za nasze grzechy. Niech więc dar zbawienia, który od niego otrzymaliśmy pomoże nam być 
odpowiedzialnymi współpracownikami i sługami Boga w dziele odkupienia. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 12,32św. Łukasza 12,32--4848  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu 
waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze  
mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które 
nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie 
jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone po-
chodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących 
swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu 
zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi 
owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy 
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się  
i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyj-
dzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział,  
o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, 
gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn  
Człowieczy przyjdzie». 

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę 
przypowieść, czy też do wszystkich?» 

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym  
i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, 
żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze?  
Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy,  
zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam 
wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz 
jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga 
z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym 
jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi  
w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której 
nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce  

z niewiernymi. 

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie  
przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma 
wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli,  
a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie;  
a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać 
będą». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  4.4.VIIIVIII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   13,466.00 

   -ofiary złożone online  $     4,119.00 

  Razem               $  17,585.00 

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  
MMDRDR  18, 618, 6--99  

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, 
by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom 
zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia 
sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem  

pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, 
powołanych. 

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu 
ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jedna-
kowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą 
święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW  
HHBRBR  11, 111, 1--2. 82. 8--1919  

Bracia: 

Wiara jest poręką tych dóbr, których się  
spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których 
nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali 
świadectwo. 

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem,  
usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał 
objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd 
idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi 
Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami  

mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami 
tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta  
zbudowanego na silnych fundamentach, którego  

architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki 
wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, 
otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego 
wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto  
z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego,  
powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, 
jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, 
co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka  

i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. 
Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają  
ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, 
znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do 
lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg  
nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż 
przysposobił im miasto. 

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, 
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, 
on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane 
było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».  
Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także 
umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

 W poniedziałek 12-go sierpnia zapraszamy na 

Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo 
eucharystyczne. 

 W czwartek 15-go sierpnia Uroczystość  
Wniebowzięcia Matki Bożej. Jest to święto 
przykazane. Msze święte będą: wigilijna  
z uroczystości w środę 13-go o godzinie 7:00 

wieczorem po angielsku. W czwartek, w dzień 
uroczystości o 7:00 i 9.30 rano oraz  
o 6:00 wieczorem po angielsku. Uroczysta  

Msza św. w języku polskim z poświęceniem  
ziół i kwiatów o 7.30 wieczorem. Serdecznie 
zapraszamy. 

 Cały czas można zgłaszać się na pielgrzymkę do 
Peru w języku polskim. Bliższe informacje  
w biuletynie. 

 Od września w naszej parafii zaczynamy  
program religijny w języku angielskim  
THAT MAN IS YOU – TY JESTEŚ TYM MĘŻCZYZNĄ. 
Szczegółowe informacje w biuletynie.   



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». 

Attention men of Saint Margaret Mary. Are you looking to  

deepen your relationship with God?  Be a better husband?  

Become a more loving father?  Build friendships with other  

like-minded men? And seek to be the best man you can be? Then 

Come Join...That Man is You! 

Men who’ve attended the program and have been Catholic their 
whole lives say this is the program they’ve been waiting for. They 
consider it a “home run”, saying it is hard to imagine how the 
program content could get any better. Priests say that it literally 

transforms men and saves marriages. It’s that powerful. From  
a test parish in Houston, TX, the That Man is You! program has 

quickly spread to hundreds of parishes throughout the United 

States and even internationally. 

Saturday Mornings start on September 14th from 5:45 AM to 

7:30 AM. There is no cost to attend. If you have any questions, 

contact Roman Budek, TMIY@SaintMargaretMary.org 

(847-802-8335) 

„As iron sharpens iron, so one man sharpens another.” – 

Proverbs 27:17 

Są ludzie, którzy chociaż w przybliżeniu chcieliby poznać dzień 
swojej śmierci. 

Dla wielu ta informacja byłaby bodźcem do duchowej przemiany 
i zmiany życia. 

Byliby i tacy, którzy dzięki tej wiedzy odroczyliby nawrócenie na 
ostatnią chwilę. 

 




