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„U„USIŁUJCIESIŁUJCIE  WEJŚĆWEJŚĆ  PRZEZPRZEZ  CIASNECIASNE  DRZWIDRZWI; ;   

GDYŻGDYŻ  WIELUWIELU, , POWIADAMPOWIADAM  WAMWAM, ,   

BĘDZIEBĘDZIE  CHCIAŁOCHCIAŁO  WEJŚĆWEJŚĆ, , AA  NIENIE  BĘDĄBĘDĄ  MOGLIMOGLI.”.”  

Łk 13:24 



„U„USIŁUJCIESIŁUJCIE  WEJŚĆWEJŚĆ  PRZEZPRZEZ  CIASNECIASNE  DRZWIDRZWI, , GDYŻGDYŻ  WIELUWIELU  POWIADAMPOWIADAM  WAMWAM, ,   

BĘDZIEBĘDZIE  CHCIAŁOCHCIAŁO  WEJŚĆWEJŚĆ, , AA  NIENIE  BĘDĄBĘDĄ  MOGLIMOGLI.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

Na pytanie czy tylko nieliczni będą zbawieni , Jezus odpowiada zachętą , abyśmy się starali wejść do Królestwa 
Bożego ciasną bramą. To znaczy, że mimo iż zbawienie jest nam dane jako dar, który Jezus wysłużył dla nas na 
krzyżu, to z naszej strony musimy podjąć wysiłek aby to zbawienie przyjąć. Przylgnięcie do Jezusa przez wiarę  
i miłość oraz wierność Jego nauce są tymi warunkami, które musimy spełnić abyśmy byli gotowi przyjąć dar 
zbawienia. Królestwo Boże nie jest więc czymś  
automatycznym. Sam chrzest i bycie chrześcijaninem tylko  
z nazwy nie znaczą że jesteśmy gotowi przyjąć zbawienie.  
Jezus mówi: “ Starajcie się wejść”.  Słowo starajcie się  
pochodzi od greckiego agonidzeste, czyli agonia. Walka  

o wejście musi być intensywna stojąca na pograniczu życia  
i śmierci. Jesteśmy nieustannie w drodze i wspinamy się na 
szczyt. Tak jak powiedział papież Franciszek do młodzieży  
w Krakowie nie możemy stać się chrześcijanami  
kanapowymi, czyli tymi którzy wygodnie siedzą na kanapie   
i jedyną ich troską jest ich własna wygoda, komfort  
i bezpieczeństwo. 

W Królestwie Bożym będzie wiele niespodzianek. Dostojni 
tego świata zostaną bardzo poniżeni w świecie przyszłym,  
a ci, których teraz nikt nie zauważa, staną się książętami 
świata przyszłego. Istnieje opowiadanie o niewieście żyjącej 
w przepychu i powszechnym poszanowaniu. Po śmierci  
znalazła się ona w niebie, gdzie anioł poprowadził ją do jej 
domu. Przechodzili obok wspaniałych budowli, potem  
zbliżyli się do dzielnicy biedaków. Na samym jej końcu stała 
mała chatka, podobna do lepianki. 

–Oto twój dom – powiedział anioł. 

–Co? – krzyknęła niewiasta – taki dom? Nie będę mogła  
w nim mieszkać! 

–Przykro mi – wyjaśnił anioł – ale tylko taki mogliśmy  
zbudować z materiałów, jakie pani nam przysłała! 

Zasady nieba nie są zasadami ziemi. Kto na ziemi jest pierwszy, w niebie może być ostatni, a kto na ziemi 
ostatni, w niebie może być pierwszy” (W. Barclay, Ewangelia św. Łukasza, Poznań 2002, s. 124–125). 

Jezus otworzył nam bramy zbawienia poprzez ofiarę jaką złożył z siebie na krzyżu z miłości do nas. Ta miłość 
wymaga odpowiedzi z naszej strony. Każdy dzień niech będzie dla nas wchodzeniem przez ciasną bramę do 
Bożego Królestwa. 

Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 13,22św. Łukasza 13,22--3030  

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając  
i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś 
Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą  
zbawieni?» 

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało 
wejść, a nie zdołają. 

Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,  

wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do 
drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam 
odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy  
zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy  
z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. 

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy  
dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków  
w królestwie Bożym, a siebie samych precz  
wyrzuconych. 

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa 
i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są 
ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi,  
którzy będą ostatnimi». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  18.18.VIIIVIII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $    12,088.00 

   -ofiary złożone online  $      7,237.00 

  Razem               $  19,325.00 

 Wniebowzięcie NMP  $    3,094.00 

KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA    SSIERPIEŃIERPIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA::    

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

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    
IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  66, 1866, 18--2121 

Tak mówi Pan: 

«Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by  
zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą 
moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę  
niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, 
Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp 

dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie 
widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją 
wśród narodów. 

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar  
dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, 

na wozach, w lektykach, na mułach i na  
dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem 
– mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą 
ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do 
świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie  
niektórych jako kapłanów i lewitów» – mówi Pan. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  HHEBRAJEBRAJ--
CZYKÓWCZYKÓW  HHBRBR  12, 512, 5--7. 117. 11--1313 

Bracia: 

Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się 
zwraca do was jako do synów: 

«Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie 
upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.  
Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś  
każdego, którego za syna przyjmuje». Trwajcie  
w karności! Bóg obchodzi się z wami jak  
z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by  
ojciec nie karcił? 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się  
radosne, ale smutne, potem jednak przynosi  

tym, którzy go doświadczyli, błogi plon 
sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie  
opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady  
czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził,  
ale był raczej uzdrowiony. 

 W poniedziałek 26-go sierpnia Uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy na 
Mszę św. o 7 wieczorem i nabożeństwo. 

 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 Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

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 

“Pani więc naprawdę sądzi, że Bóg jest tylko dla  
wierzących?” - powiedział do niewierzącej studentki ksiądz 
Tomaś Halik. 

“Panie czy tylko nieliczni będą zbawieni?” - pytają Jezusa 
Żydzi, licząc na to, żę będą to właśnie oni, jako naród  
wybrany. 

Można być ochrzczonym, bierzmowanym, mieć ślub 
kościelny, a tylko udawać chrześcijanina - mówił ksziądz 
Jan Twardowski. 

 




