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23 Niedziela  Zwykła     

„Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem” 

Łk 14, 8        



 

 

Pierwsza Księga Samuela opowiada 
historię króla Davida. Po tym jak jego 
poprzedni król Saul został za swoje 
błędy ukarany i usunięty z urzędu przez 
Boga, prorok Samuel został wysłany do 

Betlejem aby spotkać się z Jessim. Jessi był 
człowiekiem uczciwym i mającym bojaźń Bożą. Jego 
syn David został wybrany na następcę Saula.  

Kiedy Samuel przybył do domu Jessiego przedstawiono 
mu Eliaba ,najstarszego syna, potem Aminadabai 
innych jego braci. Pan Bóg nie był zaintersowany w 
wyborze żadnego z nich. W końcu posłano po Dawida 
najmłodszego z braci, ten był pasterzem i zajmował się 
wypasaniem owiec. Dawid był skromnych i pokornym 
młodzieńcem. Kiedy Samuel zobaczył Dawida, 
przywitał go i namaścił na nowego króla Izraela.  

Kiedy biskup z Rockford, David Malloy, wyznaczył 
mnie na nowego proboszcza parafii Św. Małgorzaty 
Maryi w Algonquin, czułem się jak młody król Dawid, 
niegodny nowej funkcji. Myślałem, jest wielu lepszych 
ode mnie, bardziej doświadczonych kapłanów, 
urodzonych w Stanach Zjednoczonych, nadających się 
na funkcję proboszcza.  

Jednak po namyśle, doszedłem do wniosku, że nie ma 
przypadków w tym życiu, że zawsze jest logika, nie 
tylko ludzka, ale przede wszystkim boska. Pan Bóg ma swoje ścieżki, których nie rozumiemy dzisiaj, i 
temu Bogu powinniśmy pozwolić, aby nas prowadził. A więc zgodziłem się i „chwyciłem byka za rogi.” 

Macie więc nowego proboszcza. Rozpoczyna swoją pracę z pokorą i ufnością w Pana i we wspólnotę, którą 
mu przyjdzie prowadzić. Mam nadzieję, że po czasie dotarcia i poznania się, będziemy procować razem,i 
nasza wspólnota będzie kwitnąć.  

Dziękuje wszystkim zaangażowanym w Summer Fest, paniom Aniom, Basiom, Irenom, Magdom, 
Irenkom, Zuziom, Marysiom....., także panom Zenkom, Przemkom, Zbyszkom, Pawłom, Adamom... i 
wszystkim innym, których jeszcze nie znam i pewnie poznam.  

Być może nie wszystko było tak jakbyśmy to sobie wyobrażali, chcieli, nigdy nie ustrzeżemy się błędów, 
jesteśmy ludźmi. Zawsze jednak trzeba dostrzegać te dobre strony, a było ich wiele: piękna pogoda, ogrom 
ludzi którzy przyszli, wspaniałe jedzenia, muzyka i atmosfera. Jednym słowem Pan nam pobłogosławił.  

I o to błogosławieństwo proszę dzisiaj dla naszej wspólnoty, niech rośnie w siłę i rozwija się ku radości 
ludzi i Boga.  

o. Zbyszek – wasz nowy proboszcz  

  Od o. Zbyszka  
W G  

   SŁOWA EWANGELII WG.  ŚW. ŁUKASZA 

                           Łk  14:25-33 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i 
rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a 
nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i 
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie 
może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego 
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim 
uczniem. 
 
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma 
na wykończenie? Inaczej, gdyby położył 
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, 
patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał 
wykończyć”. 
 
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę 
z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie 
rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić 
czoło temu, który z dwudziestu tysiącami 
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia 
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi 
o warunki pokoju. 
 
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem».  



Ogłoszenia Czytanie z Mądrości                                            
                  Mdr 9, 13-18 

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż 
pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli 
śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, 
bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski 
namiot obciąża rozum pełen myśli. 
 
Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem 
znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi 
to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, 
gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka 
Świętego Ducha swego? 
 
I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, 
a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni 
przez Mądrość.  

Czytanie z Listu Pawła Apostoła do 
Filemona                         flm 9-10, 12-17 

Najdroższy:  

Ja, stary Paweł, a teraz jeszcze więzień 
Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim 
dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w 
kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty 
zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. 
Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast 
ciebie oddawał mi usługi w kajdanach, które 
noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie 
czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój 
czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 
Może bowiem po to oddalił się od ciebie na 
krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie 
jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako 
brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla 
mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w 
doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się 
poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak 
mnie. 

 

1. W poniedziałek 5 września przypada Labor Day. 
Tego dnia w naszym kościele będzie tylko jedna Msza 
św. w j. angielskim o godz. 9 rano. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Mszy św. i nabożeństwa w j. 
polskim nie będzie.  

2. Również 5 września biuro parafialne będzie 
nieczynne.  

3. 24 września, tj. sobotę o 7:45 rano odbędzie się 
doroczny Walk for the Poor. Zapraszamy do udziału i 
w ten sposób wsparcia organizacji, która pomoaga 
osobom biednym. Tych z was, którzy nie mogą 
uczestniczyć w marszu zachęcamy do wsparcia 
finansowego wspomnianej inicjatuywy. Ofiary można 
złożyć przy stoliku w przedsionku kościoła. Początek i 
zakończenie marszu przy kościele. Więciej informacji 
w biuletynie i na stronie parafii. Serdecznie dziekujemy 
za wsparcie.  

4. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Adoracja ma miejsce w każdą środę i  rozpoczyna się 
po mszy św. o godz. 8:30 rano i trwa do godz. 8 
wieczorem.  

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

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

7. 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 
zamieszkania. Rejestracja jest bezpłatna.  

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

INTENCJA PAPIEŻA FRANCZISZKA                                     
NA WRZESIEŃ 

Intencja: O zniesienie kary śmierci  

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w 
nienaruszalność i godność osoby, 
została zniesiona w 
ustawodawstwie wszystkich 
państw świata.  



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 27/28  sierpnia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              12,408.67   

 Donacje  $                   180.00                                                               
                                 $              12,588.67                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,295.00                                     
 Donacje $                   350.00                                                      
   $              5,645.00      
 Razem                  $             18,233.67  

Budżet $23,500     Kwota brakująca      (5,266.33)  

Adopt a Flower Bed Ministry 

Lubisz ogrodnictwo? Dołącz do grupy 
“Adopt a Flower Bed” Szukamy wolontari-

uszy którzy pomogą utrzymywać i odnawiać 
teren koscioła i 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 ogrod-

niczych 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 wykorzystane 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 

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org



