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„„NIENIE  ZAJMUJZAJMUJ  PIERWSZEGOPIERWSZEGO  MIEJSCAMIEJSCA, ,   

BYBY  CZASEMCZASEM  KTOŚKTOŚ  ZNAKOMITSZYZNAKOMITSZY  ODOD  CIEBIECIEBIE    

NIENIE  BYŁBYŁ  ZAPROSZONYZAPROSZONY  PRZEZPRZEZ  NIEGONIEGO..  

Łk 14:8bc 



Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  

„K„KAŻDYAŻDY  BOWIEMBOWIEM, , KTOKTO  SIĘSIĘ  WYWYŻSZAWYWYŻSZA  BĘDZIEBĘDZIE  PONIŻONYPONIŻONY, ,   

AA  KTOKTO  SIĘSIĘ  PONIŻAPONIŻA  BĘDZIEBĘDZIE  WYWYŻSZONYWYWYŻSZONY.”.”  

Drodzy Przyjaciele! 

Pewna historia opowiada o profesorze uniwersytetu, który 
lecąc samolotem siedział obok prostego farmera w starszym 
wieku. Profesor chciał pokazać swoją wyższość i przewagę 
nad prostym farmerem i zaproponował mu grę podczas lotu. 
Farmer grzecznie podziękował, ponieważ był zmęczony  
i chciał się przespać. Ale profesor upierał się przy swoim.  
Powiedział: „Jeśli ja zadam panu pytanie, na które pan nie 
odpowie , wtedy płaci mi pan $ 5. Jeśli ja nie odpowiem na 
pytanie, które pan mi zada, wtedy ja płacę panu $500.  
Zachęcony tą propozycją, farmer zgodził się na grę. Profesor 
zadał mu pytanie: „Jaka odległość dzieli nas od księżyca?” 
Farmer bez słowa wyciągnął  pięciodolarowy bankiet  
z kieszeni i oddał go profesorowi. Następnie farmer zadał mu 
pytanie: „Co to takiego, co idzie do góry na trzech nogach,  
a schodzi w dół na czterech nogach?” Profesor zamilkł przez 
dłuższą chwilę podczas której farmer urządził sobie drzemkę. 
Sfrustrowany, że nie zna odpowiedzi, profesor nerwowym 
gestem wyciągnął $ 500 z kieszeni i budząc farmera podał 
mu pieniądze. Farmer schował pieniądze do kieszeni i znowu 
się zdrzemnął. Profesor był poirytowany, że farmer nie podał 
mu odpowiedzi, zbudził farmera i zapytał : „Co to więc jest, 
co wchodzi do góry na trzech nogach, a schodzi w dół na 
czterech?” Farmer sięgnął do kieszeni wyciągnął z niej  
5 dolarów, podał profesorowi po czym znowu oddał się  
drzemce. 

Myślę, że od czasu do czasu lubimy sytuacje, w których  
ludzie wywyższający się nad innych zostają sprowadzeni na 
ziemię, tak jak w powyższej historii. W dzisiejszej Ewangelii 
Jezus nie próbuje nas uczyć dobrych manier o zajmowaniu 
miejsc przy stole, ale wykorzystuje pyszną postawę  
faryzeuszy, aby nam powiedzieć, jakimi ludźmi mamy być, 
aby wejść do Królestwa Bożego. „Każdy bowiem, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie  
wywyższony.” Pyszny człowiek jest wypełniony samym sobą, własnym Ja i nie ma tam miejsca ani dla Boga, 
ani dla drugiego człowieka. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa zachęca nas również do pokory: 
„O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,  
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie.”  

Na pewno pozbawianie się grzechu pychy, a zdobywanie cnoty pokory to ciężka praca duchowa. Ale właśnie  
do podjęcia tego wysiłku zaprasza nas dzisiejsze Boże Słowo. Codzienny rachunek sumienia i stanięcie przed 
Bogiem w prawdzie każdego wieczoru pomaga nam być wdzięcznymi za sukcesy i talenty, które posiadamy 
oraz być pokornymi, w obliczu naszych słabości i niedociągnięć. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 14,św. Łukasza 14,1.71.7--14 14   

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go 
śledzili. Potem opowiedział zaproszonym  
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze  
miejsca wybierali. Tak mówił do nich: 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj  
pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś 
znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy  
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz 
gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim 
miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, 
powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka 
cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony». 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także:  
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj 
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani 
zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie 
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz 
przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych  
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ  
nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 

sprawiedliwych». 



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  18.18.VIIIVIII.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $    14,356.00 

   -ofiary złożone online  $      4,897.00 

  Razem               $  19,253.00 

 KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA    WWRZESIEŃRZESIEŃ::  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość,  
działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy 
się w świecie, nie miała ostatniego słowa. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  SSYRACHAYRACHA  
SSYRYR  3, 173, 17--18. 20. 2818. 20. 28--2929 

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy,  
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.  
Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj,  
a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem  
potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem 
nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Serce  
rozumnego rozważa przypowieść, a ucho  
słuchacza – to pragnienie mędrca. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  DODO  HHEBRAJEBRAJ--
CZYKÓWCZYKÓW  HHBRBR  12, 1812, 18--19. 2219. 22--2424AA  

Bracia: 

Nie przyszliście do namacalnego i płonącego  
ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do 
grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż 
wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich 
nie mówił. 

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do  
miasta Boga żywego – Jeruzalem niebieskiego, 

do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste  
zgromadzenie, i do Kościoła pierworodnych, 
którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który 
sądzi wszystkich, do duchów ludzi 
sprawiedliwych, którzy już doszli do celu, do  
Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa. 

 W poniedziałek 2-GO WRZEŚNIA Labore 
Day. W tym dniu nie będzie Mszy św.  
w języku polskim o 7 wieczorem ani nabożeń-
stwa. Zapraszamy na Mszę św. o 9 rano  
w języku angielskim. 

 W piątek 6-go września przypada Pierwszy 
Piątek, zapraszamy na Mszę św. po polsku  
o 7.30 wieczorem. Spowiedź święta od godzi-
ny 6.30 PM. 

 Również w ten piątek uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego w Polskiej Szkole mszą święta 
o 6 wieczorem. Dzieci i rodziców zapraszamy 
na spowiedź od godziny 5 do 5.45. w kościele. 

 W sobotę 7-go września zapraszamy na nabo-
żeństwo Pierwszej Soboty po Mszy św. o 6.30 
wieczorem. 

 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.   

 Zapraszamy na spotkania biblijne w języku 
polskim, które będą się odbywać od września 
do maja w drugi i czwarty poniedziałek  
każdego miesiąca, po Mszach św. o 7 wieczo-
rem w Sali Nazaret w kościele. Tematem  
tegorocznych spotkań będzie Księga Rodzaju. 
Pierwsze spotkanie w poniedziałek 9-go  

września. 



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 

Salvador Dali wyznał, że mając siedem lat, chciał być  
Napoleonem, od tego czasu jego ambicja już tylko rosła. 

Jezus zachęca do skromności i powściągliwości, wskazuje 
na wartość ludzi przeciętnych, ubogich i chorych. 

Jest rzeczą naturalną, że w życiu zajmujemy różne miejsca,  
w niektórych dziedzinach także te ostatnie. 

 




