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24 Niedziela  Zwykła     

„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu 
też pierścień na rękę i sandały na nogi!” 

Lk 15:22  



Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

Dzisiaj rozważamy jedną z najbardziej znanych 
przypowieści ewangelicznych: o marnotrawnym synu, 
który pomimo poważnej obrazy ojca, wraca i jest 
przez niego przyjęty z ogromną radością.  

Postawmy się na początku tej sytuacji, która pozwoliła 
Jezusowi rozpocząć tę opowieść. Było tak – według 
tego, co mówi Pismo – że «zbliżali się do Niego 
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać» (Łk 
15,1), i to zaskakiwało faryzeuszów i uczonych w 
piśmie, którzy szemrali: «Ten przyjmuje grzeszników 
i jada z nimi» (Łk 15,2). Wydawało im się, że Pan 
Jezus nie powinien spędzać czasu ani przyjaźnić się z 
osobami wątpliwego prowadzenia się. Zamykali się na 
tych, którzy byli oddaleni od Boga i potrzebowali 
nawrócenia.  

Przypowieść ta uczy, że dla Boga nikt nie jest 
stracony i zachęca każdego grzesznika, napełniając go 
ufnością do poznania własnego dobra. Zawiera także 
ważną naukę dla tych, którzy pozornie nie potrzebują 
nawrócenia: nie oceniaj czy ktoś jest „zły” ani 
nikogo nie wykluczaj, staraj się zawsze postępować 
ze szczodrością ojca, który akceptuje swojego syna. 
Zazdrość starszego syna opisana na końcu 
przypowieści pasuje do zgorszenia faryzeuszów.  

Przypowieść ta zaprasza do nawrócenia nie tylko tych, 
którzy ewidentnie go potrzebują, ale także tych, którzy 
uważają, że nie jest im ono potrzebne. Adresatami nie 
są tylko celnicy i grzesznicy, ale w równym stopniu 
faryzeusze i uczeni w piśmie; nie tylko żyjący plecami 
do Boga, ale być może także i my, którzy przyjęliśmy 
Go, lecz zadowalamy się szybko i nie jesteśmy 
szczodrzy w relacjach z bliźnimi. Wraz z 
wprowadzeniem w tajemnicę miłości Boga – jak 
mówi Sobór Watykański II – otrzymujemy wezwanie 
do nawiązania osobistej relacji z Nim samym, do 
podjęcia duchowej drogi przejścia od starego 
człowieka do człowieka nowego, doskonałego według 
Chrystusa.  

Nawrócenie, którego potrzebujemy, mogłoby mniej 
przyciągać uwagę, ale być głębsze i bardziej 
stanowcze, a także stałe i wciąż podejmowane na 
nowo: Bóg pragnie naszego nawracania na miłość.  

Pokój i Dobro  

Bracia franciszkanie  

W                  G  

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA        Łk. 15:1-32 

 

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby 
Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
 

«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; 
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem 
owcę, która mi zginęła”. 
 

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu 
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. 
 

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż 
nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A 
znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. 
 

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu 
jednego grzesznika, który się nawraca». 
 

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł 
do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił 
więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc 
rozrzutnie. 
 

A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął 
cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.  
 

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod 
dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego 
ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już 
nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z 
twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 
 

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do 
niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem”. 
 

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i 
ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I 
zaczęli się weselić. 
 

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
 

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył 
mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem 
nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z 
przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek 
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 
 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, 
co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten 
brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi Wyjścia                                          
         Wj 32, 7-11. 13-14 

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniew-
ierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi 
egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im 
nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z 
metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, 
mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowa-
dził z ziemi egipskiej”». 
 

I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że 
lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby 
rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, 
a ciebie uczynić wielkim ludem». 
 

Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga 
swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew 
Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z 
ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij 
na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym 
przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: 
„Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy 
niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam 
waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”». 
 

Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać 
na swój lud.  

 

Czytanie zpierwszego listu świętego 
pawła apostoła do tymoteusza                           
             1 Tm 1, 12-17 

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, 
Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie 
za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi 
sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę i 
oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ 
działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad 
miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z 
wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 
 

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite 
uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić 
grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. 
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie 
pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w 
Niego wierzyć będą na życie wieczne. 
 

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, 
niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na 
wieki wieków. Amen.  

 

 

1.  W poniedziałek 12 września zapraszamy na Mszę św. o godz. 
7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.  

2. W sobotę 24 września odbędzie się doroczny Walk for 
the Poor. Początek i zakończenie marszu przy kościele (godz. 
8:00). Zapraszamy do udziału i w ten sposób wsparcia organizacji, 
która pomaga osobom biednym. Tych z was, którzy nie mogą 
uczestniczyć w marszu, zachęcamy do wsparcia finansowego 
wspomnianej inicjatywy. Ofiary można złożyć przy stoliku w 
przedsionku kościoła. Więcej informacji w biuletynie i na stronie 
parafii. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.  

3. We wtorek 27 września zapraszamy wszystkich na uroczystą 
Mszę św. o godz. 5:30 wieczorem, podczas której 
biskup Malloy dokona instalacji o. Zbigniewa na proboszcza 
naszej parafii. Po Mszy przewidziany jest lekki poczęstunek w 
przedsionku kościoła. Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
modlitwy. Z racji wspomnianej Mszy św. w tym dniu nie będzie 
spowiedzi o godz. 6 wieczorem.  

4. Powracamy do zwyczaju odmawiania modlitwy do św. Michała 
Archanioła. Modlitwa będzie odmawiana po Mszach św. po 
końcowym błogosławieństwie. Największą pokusą współczesnego 
człowieka jest myśleć, że diabeł nie istnieje. Podczas gdy istnieje. 
Wystarczy włączyć wiadomości i posłuchać co dzieje się w 
świecie. Dlatego potrzeba tej właśnie modlitwy. Tekst modlitwy 
znajdziecie w ławkach.  

5. 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.  

6. Spowiadamy w każdy wtorek od godz. 6 do 7 wieczorem oraz 
w każdą sobotę od 9 do 10 przed południem i od 3 do 4 po 
południu.  

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

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

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



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 3/4  września, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              17,209.67   

 Donacje  $                   137.00                                                               
                                 $              17,346.67                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              5,855.00                                     
 Donacje $                   50.00                                                      
   $              5,905.00      
 Razem                  $             23,251.67  

Budżet $23,500     Kwota brakująca      (248.33)  

Modlitwa 

Święty Michale Archaniele! 
Wspomagaj nas w walce, a 

przeciw niegodziwości i 
zasadzkom złego ducha 

bądź naszą obroną. Oby go 
Bóg pogromić raczył, 

pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich 

zastępów, szatana i inne duchy złe, które 
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie 

krążą, mocą Bożą strąć do piekła.     
Amen.  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


Summer Fest 2022—27 sierpnia 

Więcej zdjęć na stronie internetowej: po-polsku.saintmargaretmary.org 

 


