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25 Niedziela  Zwykła     

“Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej 
będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” 

Łk 16;10 



 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  

Współczesny świat zmaga się z wieloma kryzysami: 

kryzysem moralnym, kryzysem wartości, kryzysem 

rodziny i połączonym z nimi kryzysem 

ekonomicznym. O wiele inaczej wyglądałby świat, 

gdyby ludzie dzielili się między sobą tym, co mają. 

Inny byłby świat, gdyby ludzie nie sobie, a Bogu 

przypisywali to, co posiadają. Wszyscy 

potrzebujemy nawrócenia. Nie potrzeba nam nowych 

reguł postępowania, czy nowelizacji istniejących, a 

raczej wiary w Słowo Boga, które Jezus 

wypowiedział ponad dwa tysiące lat temu i które jest 

rozważaniem na wiele, jeśli nie wszystkie kryzysy, z 

którymi się zmagamy. Nawracajmy się, póki mamy 

czas. Pamiętajmy, że kiedyś będzie trzeba zdać 

sprawę ze swojego życia. W dzisiejszej Ewangelii 

widzimy Jezusa, który pochwala postawę starania się 

o przychylność Boga przez (przynajmniej częściowe) 

darowanie przewin winowajcom…, bo, jak uczył św. 

Antoni z Padwy: „Miłosierdzie wobec ubogich leczy 

brud skąpstwa i czyni duszę piękną”.  

Pokój i dobro 

Bracia franciszkanie  

W                  
G  

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA    
                      Łk. 16:1-13 

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty 
człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że 
trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i 
rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego 
zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. 
 

Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro 
mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, 
żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie 
ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty 
od zarządzania”. 
 

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego 
pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu 
panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu 
rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i na-
pisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile 
jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. 
Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osi-
emdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że 
roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 
roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie 
ludźmi niż synowie światłości. 
 

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, 
przyjęto was do wiecznych przybytków. 
 

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielk-
iej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest 
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli 
więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie 
okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro 
powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie 
okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? 

 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo 
z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. 
 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi Proroka Amosa                                          
                Am. 8:4-7 

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a 
bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy 
mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy 
mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy 
mogli otworzyć spichlerz? A będziemy 
zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę pod-
stępnie fałszować. Będziemy kupować biednego 
za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy 
pszeniczne będziemy sprzedawać». 
 

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: «Nie zapomnę 
nigdy wszystkich ich uczynków».  

 

Czytanie zpierwszego listu świętego 
pawła apostoła do tymoteusza                           
                   1 Tm 2, 1-8 

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlit-
wy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawi-
ane były za wszystkich ludzi: za królów i za 
wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli 
prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i 
miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który 
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i 
doszli do poznania prawdy. 
 

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik 
między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus 
Jezus, który wydał siebie samego na okup za 
wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym 
czasie. Ze względu na nie ja zostałem 
ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię 
prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan w 
wierze i prawdzie. 
 

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym 
miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i 
sporów.  

 

 

1. W poniedziałek 19 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 na Mszach św. przed 
końcowym błogosławieństwem. 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 w przygotowaniu.  

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.  

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

“Czujesz się osamotniony. Postaraj 
się odwiedzić kogoś, 
kto jest jeszcze bardziej 
samotny”  

[Homilia w Sopocie, 1999 r.]  



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 10/11  września, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              15,946.67   

 Donacje  $                   307.00                                                               
                                 $              16,253.67                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              4,772.00                                     
 Donacje $                   75.00                                                      
   $              4,847.00      
 Razem                  $             21,100.67  

Budżet $23,500     Kwota brakująca      (2,399.33)  

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


Za nami Summer Fest ! 

     To był piękny, sobotni dzień w Algonquin. Po trzech latach powrócił nasz piknik parafialny, który okazał 
się dużym sukcesem i bardzo przyjemnym rodzinnym dniem . 

    Na początku nasz proboszcz Ojciec Zbigniew Zajchowski pobłogosławił nam i oficjalnie rozpoczął nasz 
Summer Fest. Wodzirej, muzyka, tańce, pyszne polskie jedzenie, napoje i wiele atrakcji oraz nagród. Dla 
najmłodszych,między innymi mecz piłki nożnej zorganizowany przez drużynę Hussars,zabawy z naszymi 
polskimi Harcerzami, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i wiele innych. Wielką atrakcją okazał się 
również klub Auta PRL-u, który pojawił się ze swoimi samochodami pamiętanymi przez nas z czasów 
naszego dzieciństwa w Polsce. Ogromną popularnością cieszył się koncert skrzypcowy w wykonaniu The 
Martin Lopez Academy.                                           

       Wspaniale było widzieć uśmiechnięte twarze naszych dzieciaków i szczęśliwych rodziców, którzy całymi 
rodzinami, tak licznie przybyli w tym dniu na piknik by spędzić wspólnie czas. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym za cudowny dzień i wsparcie dla naszej parafii. Podziękowania również dla wszystkich, którzy w 
jakikolwiek sposób wsparli i zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia.  

      Dziękujemy Ojcu Zbigniewowi Zajchowskiemu, Ojcu Tomaszowi Rybie i Ojcu Danielowi Zdebikowi, 
całej Polskiej Wspólnocie Parafialnej oraz wszystkim wolontariuszom,a także artystom, sponsorom, 
vendorom i osobom prywatnym, które w jakikolwiek sposób wsparły nasz Summer Fest. 

 

                                          OSOBY ZAANGAŻOWANE W SUMMER FEST: 

1. Adam Przybyłko 2. Adam Zięba 3. Agata Wiszowata 4. Agnieszka Kostrzewa 5. Agnieszka Kulik 6. Agnieszka Tryba  

7. Amelia Szalański 8. Aneta Szalański 9. Ania Dróżdż 10. Ania Klocke 11. Ania Rysz 12. Anna Zelikman 13. Antoś Rutkowski  

14. Barbara Kozłowska 15. Bartek Kucharczyk 16. Basia Furman 17. Basia Strzemecka 18. Beata Rebielińska 

19. Bogdan Jałowiec 20. Darek Kostrzewa 21. Darek Rafałko 22. Darek Saletnik 23. Edyta Agignoae 24. Edyta Burdzy 

25. Elżbieta Bartosz 26. Ewa Kosiak 27. Ewa Młynek 28. Ewa Pelc 29. Filip Furman 30 Gabrysia Kinor 31. Gosia Czubat 

32. Gosia Przybyłko 33. Grzegorz Stańko 34. Halina Surdyka 35. Hania Rutkowski 36. Jadwiga Maziarz 37. Józek Basiorka  

38. Józek Kosiak 39. Julita Florczykowski 40. Jurek Szalański 41. Jurek Wąż 42. Karina Kopeć 43. Katarzyna Siudyła  

44. Krystyna Wąż 45. Kuba Rutkowski 46. Magda Remesz-Kopeć 47. Małgorzata Kamiński 48. Marek Wojtusik 49. Maria Niwelt 

50. Maria Serafin 51. Marysia Saletnik 52. Mateusz Saletnik 53. Maya Kostrzewa 54. Michał Kulik 55. Monika Figiel  

56. Monika Molczyk 57. Natalia Molczyk 58. Nicole Koczwara 59. O.Daniel Zdebik 60. O. Tomasz Ryba 61. O.Zbigniew Zajchowski 

62. Olek Kinor 6.3 Olivier Kopeć 64. Patrick Kostrzewa 65. Patrick Przybyłko 66. Paweł Kopeć 67. Paweł Molczyk  

68. Piotrek Mamulski 69. Rafał Bajda 70. Rafał Kinor 71. Robert Figiel 72. Robert Tryba 73. Stanisława Pasek 

74. Szymon Rutkowski 75. Tadeusz Furman 76. Tadeusz Młynek 77. Thomas Klocke 78. Victor Szalański 79. Witold Maziarz 

80. Wojtek Mrozik 81. Zbyszek Dróżdż 82. Zofia Jes 83. Zuzia Wąż 

 

   Dziękujemy i zapraszamy za rok!!!                   

    Polska Wspólnota Parafialna  


