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Apostołowie prosili Pana: Apostołowie prosili Pana:   

«Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: 

«Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 

"Wyrwij się z korzeniem i przesadź się "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się 

w morze!", a byłaby wam posłuszna.»w morze!", a byłaby wam posłuszna.»  



Pokój i Dobro 

Fr. Piotr Sarnicki, OFM, Conv. 

OODD  PPROBOSZCZAROBOSZCZA  
      „ P„ PRZYMNÓŻRZYMNÓŻ  NAMNAM  WIARYWIARY”” 

      Drodzy Przyjaciele! 

Dzisiejsze Słowo Boże zachęca nas do odpowiedzi na dwa ważne pytania dotyczące naszej wiary.  

Jaka jest nasza wiara i czy we wszystkim potrafimy zaufać Panu Bogu.  Jezus mówi nam, że gdybyśmy mieli 

wiarę jak ziarno gorczycy to bylibyśmy w stanie robić wielkie rzeczy, nawet takie, których nie jesteśmy  

w stanie dokonać o ludzkich siłach. Wiara daje nam siłę do niesienia codziennych przeciwności i ciężarów  

bez tracenia nadziei. Wiara wymaga również zaufania Bogu we wszystkim. Dzięki ufności w Boga potrafimy 

przetrwać najcięższe chwile i dokonywać wielu wspaniałych rzeczy. 

Trzy lata temu ukazała się w języku polskim książka  

Antoniego Ferrary pt. Byłem zły. Jest to autobiografia  

prezentująca jeden rok z życia dwunastoletniego chłopca. 

Główny bohater opowiada o sobie, że tak źle się zachowywał 

w szkole, że nikt z nim nie mógł wytrzymać. Wstydził się być 

dobrym i dlatego nieustannie robił głupie kawały. Chciał,  

żeby go uważano za złego i na wszelkie sposoby starał się  

potwierdzać, że tak jest. Doszło do tego, że nikt już się  

niczego dobrego po nim nie spodziewał i wtedy oddano go do 

ośrodka prowadzonego przez księdza o imieniu Constantino. 

Przebywało w nim kilku nastolatków, z którymi nikt nie  

wiązał już żadnych nadziei. Chłopiec nadal w ośrodku czynił 

głupie kawały. Pierwszy szok, który go spotkał, był związany 

z tym, że nikt na niego nie krzyczał. Zawsze za swoje  

zachowania był ostro karany, a tu nie. Wydawało mu się 

wręcz, że nikt nie zwraca uwagi na jego wybryki. Po pewnym 

czasie ksiądz zapytał go, jakie ma marzenia. Chłopiec  

uświadomił sobie, że nie ma żadnych marzeń ani planów.  

Po chwili jednak odpowiedział, że chciałby mieć psa. Za kilka 

dni otrzymał psa, którym miał się zajmować. Pies był ze 

schroniska i był wyjątkowo agresywny wobec ludzi, dlatego 

chłopiec musiał go pilnować i poświęcać mu wiele czasu, aby 

go nieco oswoić. Zaczęło mu zależeć na psie. A nawet zaczął 

czuć się odpowiedzialny, żeby pies nie czynił nikomu nic złego. Odpowiedzialność za psa doprowadziła do  

częściowej przemiany chłopca. Ale największym wstrząsem były słowa księdza, że „nawet święci mają za sobą 

przeszłość, a więc i przed grzesznikami jest przyszłość”. Wtedy ten dwunastolatek zrozumiał, że w jego życiu 

nie wszystko jest stracone, że może jeszcze wygrać swoje życie. Końcowe egzaminy w gimnazjum zdał na same 

piątki (A. Ferrara, Byłem zły, Kraków 2013). 

Kluczem do zmiany życia chłopca była wiara księdza, który jako jedyny nie spisał go na straty i nie stracił co do 

niego nadziei. 

Na ścianie w naszym kościele wisi duży plakat z wizerunkiem Jezusa miłosiernego z napisem:  

Jezu Ufam Tobie. Te słowa Jezus przekazał Św. Faustynie, aby pomogła ludziom wprowadzać je w czyn.  

Potrzeba, abyśmy każdego dnia zaczynali nasz dzień z odnowieniem aktu wiary i z ufnym oddaniem naszego 

życia Jezusowi. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 17, 5św. Łukasza 17, 5--1010  

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». 

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: 

„Wyrwij się z korzeniem i przesadź się  

w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, 

powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz  

i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: 

„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj 

mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz 

jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za 

to, że wykonał to, co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam  

polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni  

jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy  

wykonać”». 



KKOLEKTAOLEKTA  29.29.IXIX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   13,900.00 

   -ofiary złożone online  $      3,637.00 

  Razem               $  17,537.00 

 KOLEKTA DIECEZJALNA 2019 $ 116,548.00 

Zadeklarowana suma  $   83,529.00 

Zebrana suma   $    51,928.00 

PPÓJDŹÓJDŹ  ZAZA  MMNĄNĄ  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA    

HHABAKUKAABAKUKA  HHAA  1, 21, 2--3; 2, 23; 2, 2--44  

Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy – a Ty nie 

wysłuchujesz? Wołam do Ciebie: Na pomoc! – a Ty 

nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi  

niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto 

ucisk i przemoc przede mną, powstają spory,  

wybuchają waśnie. 

I odpowiedział Pan tymi słowami: «Zapisz widzenie, 

na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. 

Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie 

jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go 

oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. 

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego,  

a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności». 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

TTYMOTEUSZAYMOTEUSZA  2 T2 TMM  1, 61, 6--8. 138. 13--1414  

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat 

Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk.  

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy  

i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się  

zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego  

więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 

znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj 

jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. 

Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 

który w nas mieszka. 

MM Y Ś L IY Ś L I   DD N I AN I A   

Bolesław Prus opisuje znudzoną Izabelę Łęcką  

kwestującą na bidne dzieci, jakby chciała powiedzieć 

„Ach, kiedyż to się skończy!”. 

Jezus nazywa apostołów „sługami nieużytecznymi”, 

którzy mimo iż poświęcają Mu całe życie, wykonują 

jedynie swoje powinności. 

Powyższe słowa Jezusa należałoby cytować podczas 

przeróżnych uroczystości ku czci wielce zasłużonych 

dostojnych jubilatów. 

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 częstunek 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   

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA    PPAŹDZIERNIKAŹDZIERNIK::  

IINTENCJANTENCJA  EWANGELIZACYJNAEWANGELIZACYJNA::    

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową  

wiosnę misyjną w Kościele. 



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 

10/12/2019 

NIEDZIELA 

10/13/2019 

MINISTRANCI 

Agnieszka Gorski 

Karina Strzemecka 

Mateusz Markowski 

Kacper Soja 

Ania Mucha 

Maya Fajczyk 

Alex Fajczyk 

Nicholas Fajczyk 

Natalia Molczyk 

LEKTORZY 

Andrzej Talaska 

Katarzyna Ciochon 

Grzegorz Dobek 

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 

Grzegorz Dobek 

Zuzanna Waz 

Wlodzimierz Szyda 

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 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 W poniedziałek 7 -go października   Msza św. o 7 wieczorem  

i nabożeństwo różańcowe.   

 W przyszłą niedzielę 13-go października o godzinie 1 pm  

odprawię Mszę Świętą Dziękczynną z okazji 25-lecia moich 

święceń kapłańskich. Po mszy zapraszam na poczęstunek do 

budynku starej szkoły. 

 W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać Wypominki. 

Karteczki z imionami zmarłych i ofiarą proszę wrzucać do 

skrzynki z napisem: „Wypominki” z tyłu kościoła. 

 Zaczynamy proces budowania nowej grupy zaangażowanej  

w organizowanie i czuwanie nad przebiegiem różnych akcji 

związanych z duszpasterstwem 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. Również dziękuję bardzo tym osobom które zgłosiły się 

do tej pory. 




