
Zakon Ojców  Franciszkanów Zakon Ojców  Franciszkanów KKonwentualnychonwentualnych  
P

a
ra

fi
a

 
P

a
ra

fi
a

 Ś
w

. M
ał

go
rz

at
y 

M
ar

ii
Ś

w
. M

ał
go

rz
at

y 
M

ar
ii     20 N20 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA 

0 8 / 1 8 / 2 0 1 90 8 / 1 8 / 2 0 1 9   

1
1

1
 S

. 
H

ub
b
a

rd
 S

t.
 A

lg
o
nq

u
in

, 
lL

 6
0

1
0

2
1

1
1

 S
. 

H
ub

b
a

rd
 S

t.
 A

lg
o
nq

u
in

, 
lL

 6
0

1
0

2
  

 

„P„PRZYSZEDŁEMRZYSZEDŁEM  RZUCIĆRZUCIĆ  OGIEŃOGIEŃ    

NANA  ZIEMIĘZIEMIĘ  II  JAKŻEJAKŻE  BARDZOBARDZO  PRAGNĘPRAGNĘ, ,   

ŻEBYŻEBY  ONON  JUŻJUŻ  ZAPŁONĄŁZAPŁONĄŁ” ”   



„O„ODTĄDDTĄD  BOWIEMBOWIEM  PIĘCIOROPIĘCIORO  BĘDZIEBĘDZIE  ROZDWOJONYCHROZDWOJONYCH  WW  JEDNYMJEDNYM  DOMUDOMU: :   

TROJETROJE  PRZECIWPRZECIW  DWOJGUDWOJGU, , AA  DWOJEDWOJE  PRZECIWPRZECIW  TROJGUTROJGU.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

Upłynęło już kilka  tygodni, od kiedy wróciłem z moich wakacji.  Był to dobry i przyjemny czas.  
Mogłem spotkać się z rodzeństwem, rodziną i przyjaciółmi. Oprócz przyjemnych i wesołych spotkań, 
zaistniały również sytuacje, w których dały się odczuć podziały i różnice dotyczące wiary, Kościoła  
i moralności. Czasami przybierały one formę słownych wojen i negatywnych emocji. Ale chyba nie 
mogło być inaczej, ponieważ sprawy dotyczyły takich 
problemów jak aborcja, eutanazja, małżeństwa  
homoseksualne i teoria gender. Jako kapłan katolicki 
przedstawiałem jasną naukę Kościoła dotyczącą tych 
spraw i moje własne przekonania, które są zgodne  
z magisterium Kościoła.  

Jezus przyszedł na ten świat przynieść pokój  
i harmonię między ludźmi . Czy więc słowa  
z dzisiejszej Ewangelii o ogniu i rozłamie naprawdę 
należą do Jezusa?  Tak oczywiście, że są to słowa  
samego Jezusa Chrystusa. Możemy mieć “święty  
spokój “ i pozwolić, aby zło szerzyło się bez żadnych 
przeszkód. Nie reagować i być cicho w chwilach kiedy 
łamane są Boże zasady. Ale jako chrześcijanie nie  
jesteśmy tutaj po to, aby mieć „święty spokój”  
i pozwolić złu zdobyć nasze dusze i świat. Jesteśmy 
tutaj, aby walczyć o zbawienie nasze i całego świata. 
To jest zadaniem chrześcijan od samego początku. 
Wystarczy spojrzeć na ogromną liczbę męczenników 
od początku dziejów Kościoła. Oni wybrali podążanie za Prawdą, Drogą i Życiem, czyli za Jezusem.  
Oni nikogo nie zabili, ani nie prześladowali. Oni walczyli za prawdę, czego rezultatem były  
prześladowania ich samych i śmierć. 

Nic się nie zmieniło również w dzisiejszym świecie. Jeśli mamy prawdziwą wiarę, to nasze sumienie 
nie pozwoli nam na “ święty spokój “ wtedy, kiedy Szatan atakuje. Właśnie dlatego, wiele razy  
musimy doświadczyć różnych podziałów i różnicy zdań w naszych rodzinach i środowiskach,  
w których żyjemy. To dobrze, że są chwile, w których potrafimy odważnie stanąć za swoimi  
przekonaniami, nawet za cenę straty sympatii i popularności u innych. Bardzo często ludzie, którzy 
widzą naszą jasną postawę jako katolików, zaczynają zastanawiać się nad swoją postawą  
i rewaluować własne poglądy i świat wartości.  

Tak, jesteśmy powołani, aby być ludźmi pokoju. To znaczy ludźmi, którzy żyją Bożą prawdą  
i kochają , ludźmi, którzy dla Chrystusa potrafią znieść prześladowania. Ale nie możemy  
zaakceptować “świętego spokoju”, który oznacza zgodę na zło. 

 

 Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 12,49św. Łukasza 12,49--5353  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże 
pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam  
przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 

Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 
pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw  

trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; 

matka przeciw córce, a córka przeciw matce; 

teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw 
teściowej». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  11.11.VIIIVIII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $    16,759.00 

   -ofiary złożone online  $      2,678.00 

  Razem               $  19,437.00 

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  
JJEREMIASZAEREMIASZA  JJRR  38, 438, 4--6. 86. 8--1010 

W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy 
trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do 
króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę 
obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym 
mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne 
słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności 
dla tego ludu, lecz nieszczęścia». 

Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» 
Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli 
więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, 
do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się 
znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś 
nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz 
w błocie. 

Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do 
króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak 
postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go 
do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, 
zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście». 

Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie 
stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cys-
terny, zanim umrze». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  
HHEBRAJCZYKÓWEBRAJCZYKÓW  HHBRBR  12, 112, 1--44 

Bracia: 

Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków,  
zrzuciwszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, 
który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale  
w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na  

Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją  
wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu  
obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego 
hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. 

Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników  
tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście 
nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie  
opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. 

 

 W poniedziałek 19-go sierpnia zapraszamy na 

Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo  
eucharystyczne. 

 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 dla 
mężczyzn THAT MAN IS YOU – TY JESTEŚ 
TYM MĘŻCZYZNĄ. Szczegółowe informacje 
w biuletynie.   

W imieniu wspólnoty franciszkańskiej  
i parafialnej, chciałem podziękować  O. Adamowi 
Mączce za przyjazd do nas z Rzymu i pomoc  
w czasie wakacji, podczas gdy  my wyjeżdżaliśmy 
do Polski na nasze urlopy. Ten weekend kończy 
tegoroczny pobyt Ojca Adama z nami.  

Dziękujemy mu za przyjazd, życzymy szczęśliwe-
go lotu do Rzymu i wielu Bożych łask w nowym 
roku akademickim w tak ważnej funkcji Rektora 
naszego franciszkańskiego międzynarodowego  
seminarium „Seraphicum” w Rzymie.  

Szczęść Boże i zapraszamy w przyszłym roku.  

BBÓGÓG  ZZAPŁAĆAPŁAĆ!!  



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 humanizacji». 

AATTENTIONTTENTION  MENMEN  OFOF  SSAINTAINT  MMARGARETARGARET  MMARYARY. 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 

W czasach PRL-u w komentarzach mszalnych bp. Jana Pietraszki 

cenzor skreślał wszystkie teksty, gdzie było słowo "wspólnota". 

Jezus mówi, że przyszedł dać ziemi rozłam, a nie pokój; przyznaje,  
że chce rzucić na ziemię ogień i bardzo pragnie, aby zapłonął. 

To ogień Ducha Świętego, który czyni z ludzi wspólnotę nadprzyro-

dzoną; ówczesne władze bały się, że ludzie uwierzą w swą siłę. 

 




