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21 Niedziela  Zwykła     

„Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi „ 

Łk 13, 30        



Rozważanie na  

XXI Niedzielę Zwykłą  

Dzisiaj, Ewangelia porusza 
temat zbawienia dusz. Jest to sedno nauki 
Chrystusa i „najwyższe prawo Kościoła” (nie 
szukając daleko, potwierdza to Kodeks Prawa 
Kanonicznego). Zbawienie jest rzeczywistością 
dotyczącą Boga, a dla nas, którzy nie przeszli 
jeszcze śmierci, jest tylko jedną z możliwości. 
Zbawienie czy potępienie!, to znaczy przyjąć lub 
odrzucić dar miłości Boga na całą wieczność.  

Święty Augustyn powiedział, że Ten, kto 
zniszczył w sobie dobro, które mogło być 
wieczne, stał się godny wiecznego zła». W tym 
życiu są tylko dwie możliwości: z Bogiem albo z 
niczym, ponieważ bez Boga nic nie ma sensu. 
Jeśli w ten sposób patrzymy, to życie, śmierć, 
radość, ból, miłość, etc. są pojęciami 
pozbawionymi logiki, jeśli nie są przeżywane z 
Bogiem. Kiedy człowiek grzeszy, odwraca 
spojrzenie od Stwórcy i koncentruje je na sobie. 
Natomiast Bóg nieustannie patrzy na człowieka z 
miłością i aby nie nadużywać jego wolności, 
oczekuje na minimalny gest odwzajemnienia.  

«Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» (Łk 13,23). Chrystus nie odpowiada na to 
zażalenie. A więc pytanie pozostaje bez odpowiedzi aż do dzisiaj «To niezgłębiona tajemnica 
świętości Boga i świadomości człowieka. Milczenie Kościoła jest jedyną słuszną 
chrześcijańską postawą» (Jan Paweł II). Kościół nie wypowiada się na temat tego, kto 
zamieszkuje piekło, ale wierny słowom Jezusa Chrystusa, potwierdza jego istnienie i fakt 
skazania na nie według sądu ostatecznego. I każdy, kto neguje jego istnienie, czy to kleryk, 
czy laik, popada po prostu w herezję.  

W wolności możemy skierować spojrzenie duszy na Zbawiciela, ale także wolni jesteśmy, aby 
Go odrzucić. W chwili śmierci wybór ten utrwala się na całą wieczność...  

 

Pokój i Dobro  

o. Tomasz Ryba  

  Od o. Tomasza 
W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                           Łk  13:22-30 

 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i 
odbywając swą podróż do Jerozolimy. 
 

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?» 

 

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało 
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i 
drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, 
zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, 
otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, 
skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: 
„Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach 
naszych nauczałeś”. 
 

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd 
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy 
dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie 
Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i 
zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w 
królestwie Bożym. 
 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi».  



Ogłoszenia Czytanie z Księgi Proroka Izajasza                                        
                Iz 66, 18-21                     
Tak mówi Pan: 
 

«Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać 
wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją 
chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych 
ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, 
Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, 
które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały 
mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród 
narodów. 
 

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla 
Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na 
wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – 
na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – 
podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową 
w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich 
także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i 
lewitów» – mówi Pan.  

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

                              hbr 12, 5-7.11-13 

Bracia: 
 

Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się 
zwraca do was jako do synów: 
 

«Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj 
na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje 
Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za 
syna przyjmuje». 
 

Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z 
dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie 
karcił? 

 

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, 
ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go 
doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego 
wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste 
ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, 
ale był raczej uzdrowiony.  

 

1. W poniedziałek 22.08 zapraszamy na Mszę św. i 
nabożeństwo.  

2. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Adoracja ma miejsce w każdą środę i  rozpoczyna się po 
mszy św. o godz. 8:30 a.m. i trwa do godz. 8 p.m.  

3. Trwają zapisy do Gather Family Formation, jak również 
do bierzmowania. Więcej informacji w biurze parafialnym.  

4. Rekolekcje dla dorosłych Light of the World planowane 
są na 8-10 października 2022. Zapraszamy do udziału.  

5. Zapraszamy na piknik parafialny, który odbędzie się w 
sobotę 27 sierpnia na boisku szkolnym w godz. 2:00 p.m. do 
9:00 p.m. W programie wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
między innymi: pokaz „Auta PRL-u”, mecz piłki nożnej, 
koncert skrzypcowy, wspólne malowanie. Zagwarantowane: 
dużo dobrej muzyki i pyszne jedzenie. Prosimy o zgłaszanie 
się osób lub firm, które chciałyby zostać sponsorami tej 
imprezy. Wstęp jest bezpłatny. Raffle tickets (bilety na 
loterie) do nabycia przy wyjściu z kościoła. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnego świętowania.  

6. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do 
Włoch (j. Ang.), planowaną na 7-18 listopada 2022. Więcej 
informacji w biurze parafialnym.  

7. Polska szkoła działająca przy Parafii Św. Małgorzaty 
Marii w Algonquin prowadzi zapisy na rok szkolny 
2022/2023. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w klasach od 
przedszkola do klas ósmych oraz klasach licealnych. 
Informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronie 
internetowej szkoły. Szkoła poszukuje również nauczycieli i 
katechetów na zastępstwo. Osoby zainteresowane prosimy o 
kontakt z dyrekcją szkoły. Informacje kontaktowe można 
znaleźć na stronie internetowej szkoły.  

8. Serdecznie dziękujemy Wam za wszelkie ofiary, jakie 
składacie na funkcjonowanie parafii i zachęcamy 
nowych parafian do zapisywania się do parafii.  

9. Wszystkim parafianom i gościom życzymy 
błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia.  

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

„Więc w mroku jest tyle 
światła, ile życia w otwartej 
róży, ile Boga zstępującego 
na brzegi duszy.” 



Parafia  
Św. Małgorzaty Marii 
111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Strona Internetowa:                    
www.po-polsku.stmargarettmary.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 

 

O. Zbigniew Zajchowski Email:                           
                  frzibi@saintmargaretmary.org 

O. Tomasz Ryba E-mail: 
                        frtomasz@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 
                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   
Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 

 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

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. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 
Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

Ogłoszenia w biuletynie                          
Email:             biuletyn@saintmargaretmary.org 

Adoracja w naszej parafii 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                  
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

  KOLEKTA TYGODNIOWA z 13/14  sierpnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              17,916.92   

 Donacje  $                    705.00                                                               
                                 $              18,621.92                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              4,575.00                                     
 Donacje $                    35.00                                                      
   $              4,610.00      
 Razem                  $           23,321.92  

Budżet $27,000     Kwota brakująca     (3,768.08)  

POLSKA SZKOŁA ŚW. MAŁGORZATY MARII 

Trwają zapisy do Polskiej Szkoły na rok 2022-2023! 

Więcej informacji: www.nasza-szkola.com 

Dyrektor Taduesz Młynek:                  
224-436-0321 

Za-ca Dyrektora Agnieszka Kostrzewa: 
224-600-0406 

Sponsorzy/vendorzy poszukiwani: 
Masz firmę, prowadzisz działalność gospodarczą lub handlową, 
chciałbyś podzielić się informacją o swojej firmie lub jesteś par-
afianinem i chciałbyś wspomóc parafię—zostań sponsorem fantów na 
parafialnym pikniku-więcej informacji pod nr tel: 773 520 7373 lub 
630 291 4389. 

Poszukujemy fantów (sprzęt elektroniczny karty podarunkowe, 
rowery, hulajnogi i inne przedmioty), które będą losowane podczas 
pikniku parafialnego w sobotę 27 sierpnia.  

W zamian za sponsorowanie fantów oferujemy: 
-opublikowanie nazwy firmy w podziękowaniach na stronie inter-
netowej oraz profilu Facebook parafii. 

-prezentację logo firmy wyświetlaną podczas trwania pikniku z infor-
macją o Waszym biznesie.  

Wszystkie przekazane donacje mogą 
Państwo odpisać od podatku, wykorzys-
tując numer TX ID, który przekażemy 
indywidualnie sponsorom.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org



