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Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,   

spojrzał w górę i rzekł do niego: spojrzał w górę i rzekł do niego:   

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 

zatrzymać w twoim domu”. zatrzymać w twoim domu”.   

Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.  



RREFLEKSJAEFLEKSJA  
Chciałbym być Zacheuszem 

W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, 

bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać ani zastraszyć. 

Jezus otwarcie mówił o swoim powtórnym przyjściu.  

Podsumowaniem i potwierdzeniem tego były słowa aniołów 

w dniu Jego wniebowstąpienia: „Ten Jezus, wzięty od was do 

nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego 

do nieba” (Dz 1,11). Pierwsze pokolenia chrześcijan żyły więc 

oczekiwaniem. Jezus zapowiadając swe powtórne przyjście, 

posługiwał się językiem obrazowym, choć mówił o czymś 

niewyobrażalnym. To powodowało, że pierwsi chrześcijanie 

każdego dnia czekali na Jego powrót. Równocześnie ciągle 

mieli przed oczyma obrazy ziemskiego życia Jezusa – jak 

chociażby ten, opowiedziany dziś w ewangelii przez Łukasza. 

Realistyczny, a zarazem niecodzienny. Poważny, a przecież ze 

szczyptą humoru: tłumy ludzi, na drzewie znany urzędnik. 

Przechodzący obok Jezus zwraca się do niego: Zacheuszu, 

zejdź prędko! Widzę oczyma wyobraźni, jak naczelnik 

ówczesnego „urzędu skarbowego”, zdemaskowany przez  

Jezusa, zsuwa się w dół, czując na sobie spojrzenia  

niechętnych mu ludzi. Cała sprawa, przynosząc sporo 

duchowego ciepła i pokoju, ma bardzo głęboki wydźwięk. 

Czyżby takie miało być Jezusowe przyjście i nasze z Nim 

spotkanie? Zwykłe i niezwykłe? Poważne i nieco zabawne?  

W tłumie ludzi, a jednak bardzo osobiste? Oczekiwane,  

a przecież zaskakujące? 

W ciągu prawie dwóch tysięcy lat oczekiwania postawy 

chrześcijan wobec problemu powtórnego przyjścia Jezusa 

były i są bardzo różne. Z jednej strony jest to lęk. Z drugiej strony lekceważenie. Lęk – bo zwykło się mówić  

o końcu świata i ostatecznym sądzie. Lekceważenie – bo skoro tak długo nie wydarzyło się nic, to i pewnie się 

nie wydarzy. Stąd wyważone ale i zdecydowane słowa apostoła w liście do Tesaloniczan: nie dajcie się ani 

zachwiać, ani zastraszyć. Nie tylko wtedy, ale także dzisiaj co rusz odżywają zapowiedzi różnej maści 

„proroków”, którzy przepowiadają i dzień, i straszne okoliczności „końca świata”. Nie baczą przy tym, że Jezus 

mówił, że „o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32).  

Z drugiej zaś strony nie brakuje prześmiewczych komentarzy ludzi niewierzących, którzy „takie widzą świata 

koło, jakie tępymi zakreślają oczy” (z Mickiewicza). 

A zatem? A zatem jak Zacheusz. Przynajmniej z ciekawością. Jeśli nawet nie we wszystko potrafię uwierzyć,  

to może warto wdrapać się na drzewo choćby po to, by zobaczyć i samemu się przekonać. Innymi słowy –  

potrzebna jest otwartość, gotowość przyjęcia wszystkiego, co okaże się prawdą. I jeszcze coś – potrzebna jest 

gotowość przemiany serca, sumienia, życia. Jak u Zacheusza. Taka postawa – otwartości i gotowości pomaga 

odnaleźć samego siebie. Umożliwia także szersze, dalej sięgające spojrzenie na świat, na życie, na Boga. Wtedy 

któregoś dnia na naszej drodze stanie Jezus, każe zejść z drzewa i wprosi się do naszego domu. I to wcale nie 

będzie koniec, lecz początek nowego świata, nowego życia. Chciałbym być Zacheuszem, wyzbyć się zła, bez 

reszty uwierzyć w Boga i Bogu. Bo i we mnie jest Jego nieśmiertelne tchnienie. 

ks. Tomasz Horak 

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

św. Łukasza  19, 1św. Łukasza  19, 1--1010  

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 

A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był 

zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał 

koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam 

nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego  

wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na  

sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 

miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę  

i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko,  

albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim  

domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go  

rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali:  

«Do grzesznika poszedł w gościnę». 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto 

połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś  

w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». 

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało 

się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem  

Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł 

odszukać i zbawić to, co zginęło». 



KKOLEKTAOLEKTA  27.27.XX.2019.2019  

  Tygodniowy Budżet              $  23,500.00  

     Niedzielna Kolekta:  

   -ofiary złożone do koszyka              $   16,265.00   

   -ofiary złożone online  $     4,297.00  

  Razem               $  20,562.00 

OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA  

 W poniedziałek 4 -go listopada  Msza św. o 7  

wieczorem i nabożeństwo wypominkowe.   

 W miesiącu listopadzie odprawiamy 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 przy-

niesienia 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  po Mszy  

Świętej. 

 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. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  MMĄDROŚCIĄDROŚCI  

MMDRDR  11, 22 11, 22 ––  12, 212, 2  

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali,  

kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad 

wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy,  

i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. 

Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie  

brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś  

w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. 

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? 

Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? 

Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, 

miłujący życie! 

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. 

Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, 

przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się 

złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli. 

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  DDRUGIEGORUGIEGO  LLISTUISTU  

ŚŚWIĘTEGOWIĘTEGO  PPAWŁAAWŁA  AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  

TTESALONICZANESALONICZAN  1, 11 1, 11 ––  2, 22, 2  

Bracia: 

Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was 

godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił  

w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wia-

ry. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego,  

Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga  

naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy 

was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać  

w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez  

ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od 

nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański. 

MM YŚLIYŚLI   DD N I AN I A   

Czego brakowało celnikowi Zacheuszowi?  

Miał dobry zawód, stanowisko, był bogaty, zaliczał się 

do elity społeczeństwa. 

Pewnego dnia , zapewne z ciekawości, razem ze  

zwykłymi  ludźmi staje  przy drodze, by ujrzeć  

przechodzącego Nauczyciela. 

Jest niskiego wzrostu, więc aby cokolwiek zobaczyć, 

odruchowo wchodzi na drzewo; tu zostaje  

dostrzeżony przez Jezusa. 

IINTENCJENTENCJE  AAPOSTOLSTWAPOSTOLSTWA    

MMODLITWYODLITWY  NANA    LLISTOPADISTOPAD::  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA::    

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne  

wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń  

życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania  

i pojednania. 



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 

11/09/2019 

NIEDZIELA 

11/10/2019 

MINISTRANCI 

Ania Furman 

Philip Furman 

Krzysztof Ptaszek 

Piotr Ptaszek 

Philip Pedicone 

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 




