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22 Niedziela  Zwykła     

„Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie 
zajmuj pierwszego miejsca”  

Łk 14, 8        



22 Niedziela Zwykła  

Dzisiaj Pan Jezus udziela nam następującej lekcji: 
nie szukajcie pierwszych miejsc: „Jeśli cię ktoś 
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca” (Łk 
14,8). Jezus Chrystus wie, że lubimy zajmować 
pierwsze miejsca: w wydarzeniach publicznych, 
pogawędkach, w domu, przy stole... Zna On nasze 
skłonności do przeceniania się przez naszą próżność 
lub, nawet gorzej, przez naszą nieukrywaną pychę. 
Św. Leon Wielki zwykł mawiać: „Bądźmy rozważni 
w honorach, ponieważ serce zostaje usidlone tam, 
gdzie znajduje zadowolenie!”. Zresztą, któż nam 
powiedział, że nie ma kolegów o większych 
zasługach czy wyższej kategorii? Nie chodzi tu o 
jakieś sporadyczne przypadki, ale o ogólną zasadę 
uważania się za mądrzejszych, ważniejszych, 
bardziej zasłużonych, mających więcej racji; o 
pretensję wynikającą z wąskiego spojrzenia na siebie 
samych na tle, tego, co nas otacza. A Jezus zaprasza 
nas do praktykowania doskonałej pokory polegającej na nieocenianiu ani siebie, ani innych oraz do 
uświadomienia sobie naszej jednostkowej nieistotności wobec życia i kosmosu. Pan Jezus z 
ostrożności proponuje nam zajmowanie ostatnich miejsc, abyśmy nie znając prawdy o drugim 
człowieku, byli świadomi swojej własnej nieważności wobec wielkiego wszechświata. A ponadto, 
zajmowanie ostatniego miejsca jest najbardziej bezpieczne ze wszystkich. Aby Pan, który zna nas 
doskonale, nie musiał nam powiedzieć: „Ustąp temu miejsca”, i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie 
miejsce (Łk 14,9).  

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego!  
Pokój i Dobro  
Bracia franciszkanie  

W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                          Łk  14:1. 7-14 

 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go 
śledzili. Potem opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze 
miejsca wybierali. Tak mówił do nich: 
 

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś 
znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez 
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, 
i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś 
ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 
 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na 
ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię 
zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się 
wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich 
współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony». 
 

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy 
wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich 
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i 
miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 
zaproś ubogich, ułomnych, chromych i 
niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie 
mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem 
otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych».  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia Czytanie z Mądrości Syracha                                            
       Syr 3, 17-18. 20. 28-29  
 

Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a 
każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. Im 
większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a 
znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem 
potęga Pana i przez pokornych bywa chwalo-
ny. 
 

Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, al-
bowiem nasienie zła zapuściło w nim korzen-
ie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a 
ucho słuchacza – to pragnienie mędrca.  

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

                           hbr 12, 18-19. 22-24 

Bracia: 
 

Nie przyszliście do namacalnego i płonącego 
ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też 
do grzmiących trąb i do takiego dźwięku 
słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, 
aby do nich nie mówił. 
 

Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do 
miasta Boga żywego – Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, 
na uroczyste zgromadzenie, i do Kościoła 
pierworodnych, którzy są zapisani w 
niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, 
do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już 
doszli do celu, do Pośrednika Nowego 
Testamentu – Jezusa.  

 

1. W poniedziałek 29.08 zapraszamy na 
Mszę św. i nabożeństwo o godz. 7 
wieczorem.  

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. Spowiadamy w każdy wtorek od godz. 6 
do 7 wieczorem. W soboty rano od 9 do 10 i 
po południu od 3 do 4.  

4. Intencje na Msze św. w j. polskim 
przyjmujemy przed i po polskich mszach 
świętych oraz w biurze parafialnym.  

5. Serdecznie dziękujemy Wam 
za wszelkie ofiary, jakie składacie na 
funkcjonowanie parafii i zachęcamy 
nowych parafian do zapisywania się. Aby 
zapisać się w parafii, potrzebujemy wasze: 
imię nazwisko i adres. Rejestracja jest 
bezpłatna.  

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

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA                                     
NA SIERPIEŃ 

Intencja: Módlmy się za małych i śred-
nich przedsiębiorców  

Módlmy się, aby mali i średni 
przedsiębiorcy, poważnie dotknięci 
kryzysem gospodarczym i społec-
znym, znaleźli środki niezbędne do 
kontynuowania swojej działalności 
w służbie społeczności, w których 
żyją  

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

„Praca nie może być 
traktowana - nigdy i nigdzie 
- jako towar, bo człowiek nie 
może dla człowieka być 
towarem.” 



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 20/21  sierpnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              16,959.67   

 Donacje  $                1,042.00                                                               
                                 $              18,001.67                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              8,555.00                                     
 Donacje $                   120.00                                                      
   $              8,675.00      
 Razem                  $           26,676.67  

Budżet $27,000     Kwota brakująca      (323.33)  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


POLSKA SZKOŁA ŚW. MAŁGORZATY MARII 

31 sierpnia to ostatczny termin zapisów do Polskiej Szkoły i 
zamawiania podręczników.  

 

Więcej informacji na stronie www.nasza-szkola.com 

 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: 
Dyrektor Taduesz Młynek: 224-436-0321 

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

 

Adopt a Flower Bed Ministry 

Lubisz ogrodnictwo? Dołącz do grupy                  
“Adopt a Flower Bed” Szukamy wolontariuszy 
którzy pomogą utrzymywać i odnawiać teren 

szkoły. 

Dziękujemy wszystkim, którzy już 
pomagają. Wasze wysiłki nie pozostają niezauważone! 

Jeżeli nie możesz pomóc fizyczną pracą, możesz pomóc Nam kupując 
gift cards do lokalnych sklepów ogrodniczych takich jak: Home Depot, 
Menards, itd. Również możeż złożyć donacje w tygodniowej kolekcie, 
czek może być wypisany na St. Margaret Mary z dopiskiem “Grounds 

Fund” w lini “memo”. Fundusze dostarczone na ten cel będą        wykor-
zystane aby kupić mulch, krzaki, kwiatki wieloroczne, węże na wodę, itd.  

Po więcej informacji proszę kontaktować się z p. Donną Giammarusco 
po angielsku, telefon 847-809-1045 albo przez e-mail:                                     

pensacola5079@gmail.com 


