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OODPOWIEDZIAŁDPOWIEDZIAŁ  MUMU: :   

„J„JEŚLIEŚLI  MMOJŻESZAOJŻESZA  II  PPROROKÓWROROKÓW    

NIENIE  SŁUCHAJĄSŁUCHAJĄ, , TOTO  CHOĆBYCHOĆBY  KTOKTO    

ZZ  UMARŁYCHUMARŁYCH  POWSTAŁPOWSTAŁ, , NIENIE  UWIERZĄUWIERZĄ””  

Łk 16:31 



Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  
  Drodzy Przyjaciele! 

      Jaki szczególny grzech popełnił bogacz? Przecież nie  
nakazał, aby Łazarza wyrzucono z jego domu, nie  
sprzeciwiał się temu, że spożywał on spadające z jego stołu kromki chleba. 
Nie kopał siedzącego w kącie żebraka. Nie był wobec niego wyjątkowo 
okrutny. Grzech bogacza polegał na tym, że nigdy nie zauważał on Łazarza, 
traktował go jako element pejzażu, jego sytuację uważał za naturalną  
i konieczną, podczas gdy on sam rozkoszował się dostatkiem. Jak ktoś 
powiedział: To nie zły uczynek, ale brak dobrego uczynku zaprowadził 
bogacza do piekła. 

Grzech bogacza polegał na tym, że patrząc na potrzeby i cierpienia świata, 
nie wzruszał się tym zbytnio i nie smucił; widok głodnego i cierpiącego 
człowieka nie wzbudzał w nim uczucia litości i dlatego nie okazywał mu 
żadnej pomocy. I został ukarany jako człowiek, który nigdy niczego nie 
zauważał. 

Bruno Ferrero w zbiorze opowiadań „365 krótkich opowiadań dla ducha” 
opisuje następującą historię:   

„Straszliwa burza rozszalała się na morzu. Ostre podmuchy lodowatego 
wiatru przeszywały wodę i unosiły w olbrzymich falach, które spadały na 
plażę, niczym uderzenia młota mechanicznego. Jak stalowe lemiesze orały 
dno morskie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu małe 
zwierzątka, skorupiaki, małe mięczaki. Gdy burza minęła tak gwałtownie, 
jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz plaża była pokryta błotem, 
w którym zwijały się w agonii tysiące, tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że 
plaża wydawała się być zabarwiona na różowo. Zjawisko to przyciągnęło 
wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy  
telewizyjne, aby sfilmować to dziwne zjawisko. Rozgwiazdy były prawie 
nieruchome. Umierały. Wśród tłumu stało również dziecko, trzymane za 
rękę przez ojca. Oczyma zasmuconymi wpatrywało się w małe rozgwiazdy. 
Wszyscy na nie patrzyli, ale nic nie robili. Nagle dziecko puściło rękę ojca, 
zdjęło buciki i skarpetki, i pobiegło na plażę. Pochyliło się i małymi  
rączkami wzięło trzy rozgwiazdy, i biegnąc szybko zaniosło je do wody, 
potem wróciło i zaczęło robić to samo. Zza cementowej balustrady jakiś 
mężczyzna zawołał: 

– Co robisz, chłopczyku? 

– Wrzucam do morza rozgwiazdy. W przeciwnym razie wszystkie zginą na 
plaży – odpowiedziało dziecko. 
– Tu znajdują się tysiące rozgwiazd, nie możesz uratować ich wszystkich. 
Jest ich zbyt wiele! – zawołał mężczyzna. – Tak dzieje się na tysiącach innych plaży wzdłuż brzegu! Nie możesz zmienić tego faktu!

Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, powiedziało: – A jednak zmieniłem ten fakt dla tej oto 

rozgwiazdy. 

Mężczyzna przez chwilę milczał, potem pochylił się, zdjął buty i skarpety, i zszedł na plażę. Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do 
morza. Po chwili zrobiły to samo dwie dziewczyny. Było ich czworo, wrzucających rozgwiazdy do wody. Po paru minutach było ich 50, 

potem 100, 200, tysiące osób, które wrzucały rozgwiazdy do morza. W ten sposób uratowano je wszystkie.” 

Każdy z nas może coś  dobrego zrobić w swoim środowisku, aby zmienić los innych. Co więcej nasz przykład może pociągnąć innych. 

Straszny jest grzech obojętności i znieczulicy wobec problemów, które dotykają naszych bliźnich. Łazarzy w naszym życiu spotykamy 

na każdym kroku. Tak, w pierwszym rzędzie są to ludzie głodni, ubodzy, chorzy odrzuceni i niezaradni życiowo, którzy potrzebują aby 

ich nakarmić, przyodziać i dać  im schronienie. Mamy też łazarzy innego rodzaju, ludzi smutnych, strapionych, tracących nadzieję.  

Są to często osoby, które nie są głodne, czy też nie mają dachu nad głową. Są to ludzie potrzebujący naszego zainteresowania się nimi, 

naszego czasu, naszego współczucia, uśmiechu, modlitwy. Zdarza się że tym Łazarzem jest ktoś, kto z naszej rodziny: żona, mąż, dzieci, 

dziadkowie. Nie bądźmy obojętni, otwórzmy oczy naszych serc i zaopiekujmy się naszymi Łazarzami. 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   
św. Łukasza 16, 19św. Łukasza 16, 19--3131  

Jezus powiedział do faryzeuszów: 

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się  
w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował  
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak  
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy 
przychodziły i lizały jego wrzody. 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono  
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał 
z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.  
I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną  
i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył 
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię 
w tym płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: 
„Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje  
dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz 
on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.  
A ponadto między nami a wami zionie ogromna 
przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do  
was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają 
się do nas”. 

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to  
miejsce męki”. 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, 
niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie –  

odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych  
poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: 
„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 
ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą”».  



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

KKOLEKTAOLEKTA  22.22.IXIX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   15,099.00 

   -ofiary złożone online  $      7,917.00 

  Razem               $  23,016.00 

 KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

 W poniedziałek 30-go września  Msza św. o 7  
wieczorem i nabożeństwo.   

 W czwartek 3-go października o 7 wieczorem 
zapraszamy na  nabożeństwo Tranzitus, w którym 
uczcimy przejście św. Franciszka z tego świata do 
Boga. 

 W piątek 4-go października Uroczystość Św.  
Franciszka z Asyżu i Pierwszy Piątek. Msza wieczorem  

o 7.30 pm, spowiedź od godziny 6.30 pm. 

 W sobotę 5-go października nabożeństwo Pierwszej 
Soboty po Mszy św. o 6.30 pm. 

 W niedzielę 6-go października Msza św. z udziałem 
dzieci. Podczas mszy św. poświęcenie różańców  
i modlitewników dla dzieci pierwszokomunijnych. 

Po mszy zapraszamy na pączki. 

 Również w przyszłą niedzielę poświęcenie  
zwierzątek na placu kościelnym o godzinie 3 pm. 

 Zaczynamy proces budowania nowej grupy  

zaangażowanej w organizowanie i czuwanie nad 
przebiegiem różnych akcji związanych z duszpa-

sterstwem w języku polskim takich jak: doroczny 
Summer Fest, przygotowanie szopki i Bożego 
Grobu, doroczne spotkanie opłatkowe, spotkanie 
przy grochówce, spotkanie wielkanocne przy źurku, 
miesięczna sprzedaż pączków. Tymi właśnie  
akcjami zajmował się dotychczsowy komitet  
polskiego duszpasterstwa, który kończy swoją  
działalność za parę tygodni. Oczywiście liczymy 
również na nowe propozycje i pomysły. Osoby które 
chciałyby się zaangażować w pracę na rzecz  
duszpasterstwa polskiego w naszej parafii proszę  
o kontakt  ze mną po Mszy św. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

AAMOSAMOSA  AAMM  6, 16, 1AA. 4. 4--77  

Tak mówi Pan wszechmogący: 

«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze  
Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują 
się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta 
ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak 
Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją  
czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, 
a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego 
teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie 
krzykliwe grono hulaków».  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  PPIERWSZEGOIERWSZEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

TTYMOTEUSZAYMOTEUSZA  1 T1 TMM  6, 116, 11--1616  

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, 
pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością,  
łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, 
zdobywaj życie wieczne: do niego zostałeś powołany  
i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu  
świadków. 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko,  
i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre  
wyznanie za Poncjusza Piłata – ażebyś zachował  
przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia 
się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we  
właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, 
Król królujących i Pan panujących, jedyny mający 
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość  
niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie 
może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen. 

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

W filmie „Nieoczekiwana zmiana miejsc” prezesi  
koncernu dla kaprysu degradują jednego  
z dyrektorów, a na jego miejsce przyjmują żebraka. 

Dlaczego bogacz nie pomyślał, że kiedyś stanie przed  
Bogiem? Był pewny pozycji, nie wyobrażał sobie,  
że jego sytuacja może się zmienić. 

Przecież mógł się „zabezpieczyć”, wykorzystując  
majątek w dobrym celu, np. pomagając Łazarzowi 
żebrzącemu przed jego pałacem. 



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  

SŁUŻBA   

LITURGICZNA  

OŁTARZA 

SOBOTA 

10/05/2019 

NIEDZIELA 

10/06/2019 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Philip Pedicone 

Michał Przybylski 
Sebastian Hess 

Bartosz Koszykowski 

Alexander Koszykowski 

Jacob Rutkowski 

LEKTORZY 

Tadeusz Młynek 

Małgorzata Czubat 

Waldemar Stec 

Obecni na Mszy Św.  
lektorzy i ministrowie 

eucharystii chętni do 
służby proszeni są  
o zgłoszenie się do  
zakrystii najpóźniej  
10 min przed  

rozpoczęciem mszy. 

MINISTROWIE                             

EUCHARYSTII 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Iwona Hess 

Janina Adamczyk 

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 

Początek października to dni  
poświęcone św. Franciszkowi z Asyżu.  

Pragnę was zaprosić na dwie  
szczególne celebracje w te dni. 

W czwartek 3-go października  
o godz. 7:00 wieczorem  

w kościele zapraszamy na  
TRANZITUS  

czyli nabożeństwo upamiętniające  
przejście św. Franciszka z tego świata  

do Boga.  

W niedzielę 6-go października  
o godz. 3:00 odbędzie się  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄTEK  

na placu kościelnym. 

Pokój i Dobro. 

ZZ A P R O S Z E N I EA P R O S Z E N I E   

W niedzielę 13- go października odprawię 
uroczyste msze święte dziękczynne z okazji  
25 lecia moich święceń kapłańskich  
o 11:00 po angielsku i o 1:00 Pm po polsku. 

Po mszach zapraszam na mały poczęstunek 
do budynku starej szkoły. Do miłego zobaczenia. 

O.Piotr Sarnicki 

ZZ A P R O S Z E N I EA P R O S Z E N I E   




