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„„Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, 

nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa,   

będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.” będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.”   



DDWÓCHWÓCH  LUDZILUDZI  PRZYSZŁOPRZYSZŁO  DODO  ŚWIĄTYNIŚWIĄTYNI, , ABYABY  SIĘSIĘ  MODLIĆMODLIĆ        (Łk 18, 10). 

„Pobożni Żydzi modlili się trzy razy dziennie – o dziewiątej, o dwunastej i trzeciej po południu. Modlitwa mi-

ała szczególne znaczenie, gdy była zanoszona w świątyni i dlatego w tych godzinach wielu udawało się na teren 

świątyni, aby się modlić. Jezus wskazał na dwie takie osoby. 

1. Jedną z nich był faryzeusz. Właściwie to nie poszedł on 

tam, by modlić się do Boga. Modlił się on tam do siebie 

samego. Prawdziwa modlitwa zawsze jest kierowana do Boga 

i tylko do Boga. Pewien Amerykanin cynicznie określił  

usłyszaną modlitwę kaznodziei jako najbardziej elokwentną 

modlitwę, jaka kiedykolwiek była skierowana do obywateli 

Bostonu. Faryzeusz właściwie przedstawiał Bogu dowody 

swojej nienaganności. 

  Prawo żydowskie zobowiązywało jedynie do jednego postu 

– w dniu Pojednania. Ci zaś, którzy usiłowali zdobyć u Boga 

szczególne przywileje, pościli również w poniedziałki  

i czwartki. Ciekawą rzeczą jest to, że dnie te były dniami  

targowymi w Jerozolimie, do której ściągało wtedy wiele 

ludzi z bliższych i dalszych okolic. Poszczący bielili swoje 

twarze i z rozwichrzonymi włosami publicznie okazywali 

swoją pobożność tłumnie przybyłym na targ wieśniakom.          

Lewici otrzymywali dziesięcinę od wszystkich płodów rol-

nych. (...) Ten faryzeusz oddawał dziesięcinę ze wszystkiego, 

nawet z tego co nie było w zakresie jego obowiązków. (...) 

  Faryzeusze naprawdę nie szli po to, aby się modlić. Po 

prostu informowali oni Boga, jak dobrymi byli ludźmi. 

2. Drugą postacią był celnik. Stał on z dala i nie śmiał nawet 

podnieść ku Bogu swoich oczu. W pokorze przyznawał, że 

jest grzesznikiem. I właśnie ta pokora, samokrytyczna, wypływająca ze złamanego serca modlitwa zdobyła 

przychylność Boga – powiada Jezus. 

   Podobieństwo to mówi o pewnych sprawach wiążących się z modlitwą. 

1. Człowiek dumny nie może się modlić. Brama niebios jest tak niska, że można przez nią wejść tylko na  

kolanach. (...) 

2. Nie może się modlić również ten, kto pogardza swoim bliźnim. W modlitwie nie wznosimy się nad swoich 

bliźnich. Przypominamy jedynie, że należymy do wielkiej armii grzeszników, że jesteśmy członkiem cierpiącej 

ludzkości, że uginamy kolana przed tronem Bożego miłosierdzia. 

3. Prawdziwa modlitwa ustawia nasze życie obok życia Bożego. Wszystko, co powiedział faryzeusz, na pewno 

było prawdą. Pościł, drobiazgowo odmierzał wszystkie dziesięciny, nie był podobnym do innych ludzi, a tym 

bardziej nie był podobny do tego celnika. Nie chodzi jednak o to, czy jestem lepszy od swoich bliźnich, lecz czy 

jestem tak dobry jak Bóg. (...) 

Wszystko zależy od tego, z kim lub czym siebie porównujemy. Gdy stawiamy swoje życie obok życia Jezusa, 

gdy porównujemy je ze świętością Boga, wtedy możemy jedynie westchnąć: Boże, bądź miłościw mnie 

grzesznemu”    (W. Barclay, Ewangelia św. Łukasza, Poznań 2002, s. 150–152). 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza 18, 9św. Łukasza 18, 9--1414  

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli  

w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 

tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się 

modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.  

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: 

„Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni lu-

dzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 

albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy 

w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 

nabywam”. 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 

wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: 

„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu  

usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 

uniża, będzie wywyższony». 

KKOMENTARZOMENTARZ  DODO  EEWANGELIIWANGELII    



KKOLEKTAOLEKTA  20.20.XX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $     13,893.00  

   -ofiary złożone online  $       8,592.00  

  Razem               $   22,485.00 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  SSYRACHAYRACHA  

SSYRYR  35, 1235, 12--14. 1614. 16--1818 

Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie 

będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, 

owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego.  

Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się 

skarży. 

Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty,  

a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa  

pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, 

zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy  

Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda 

słuszny wyrok. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

TTYMOTEUSZAYMOTEUSZA  2 T2 TMM  4, 64, 6--9. 169. 16--1818  

Najdroższy: 

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila  

mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach  

wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.  

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec  

sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 

sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale  

i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. 

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej 

mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy 

mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone!  

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby 

się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby 

wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem 

z paszczy lwa. 

Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali 

mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; 

Jemu chwała na wieki wieków. Amen. 

 W poniedziałek 28 -go października   Msza św. o 7 

wieczorem i nabożeństwo różańcowe.   

 W Piątek 1-go listopada Uroczystość Wszystkich 

Świętych . Msza święta w języku polskim w ten 

dzień o 7.30 wieczorem. Pozostałe Msze  

w czwartek po angielsku o 7 wieczorem i w piątek 

rano  o 7, 9.30 (szkolna) i o 6 wieczorem.  

Spowiedź od 6.30 PM w kaplicy. 

 W sobotę 2-go listopada Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. Msza o 8.30 rano po  

angielsku. Również w sobotę nabożeństwo  

Pierwszej Soboty po Mszy św. o 6.30 PM. 

 W miesiącu listopadzie będziemy odprawiać  

Wypominki. Karteczki z imionami zmarłych  

i ofiarą proszę wrzucać do skrzynki z napisem : 

„Wypominki” z tyłu kościoła. 

 W niedzielę 10-go listopada zapraszamy na  

grochówkę w budynku starej szkoły. Bilety w cenie 

$10 od osoby dorosłej i $ 5 od dziecka do nabycia 

po mszy świętej z tyłu kościoła. Chętnych  

do przyniesienia ciast na słodki stół prosimy  

o zgłoszenie się przy stoliku z biletami. 

 W tym roku organizujemy parafialnego 

„Sylwestra” w budynku starej szkoły.  

Bilety w cenie $ 75 od osoby do nabycia od  

przyszłego weekendu po Mszach Świętych. 

 Chętnych na pielgrzymkę do Peru, która odbędzie 

się w styczniu zapraszamy do zgłaszania się  

w biurze parafialnym. Bliższe informacje  

w biuletynie. 

 Polska szkoła organizuje zabawę andrzejkową  

w Allegra Banquets w Villa Park w sobotę 16-go 

listopada. Bilety do nabycia dzisiaj po mszy św.  

z tyłu kościoła. 

MM YŚLIYŚLI   DD N I AN I A   

“Przesada jest jedyną rzeczą, której świat nigdy  

nie będzie miał dosyć“- mówił Salvador Dali. 

Faryzeusz, modląc się, nie miał umiaru w pysze oraz 

w próżności, natomiast celnik w pokorze. 

Mimo że Jezus usprawiedliwił przesadę celnika,  

to jednak najpewniej przesadzić w gorliwości. 



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 

11/02/2019 

NIEDZIELA 

11/03/2019 

MINISTRANCI 

Zuzanna Bajda 

Jan Bajda 

Ada Saletnik 

Mateusz Saletnik 

Maya Rogalski 

Philip Jackowski 

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 




