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26 Niedziela  Zwykła     

“Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 
ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą” 

 Łk 16;31 



 

XXVI Niedziela zwykła  
 
Dzisiaj, Jezus konfrontuje nas z 
niesprawiedliwością, która wynika z różnic 
między bogatymi i biednymi. To jakby taki sam 
przygnębiający obraz, do którego jesteśmy 
przyzwyczajeni w telewizji, opowieść o Łazarzu 
porusza nas w taki sam sensacyjny sposób 
grający na emocjach: «Nadto i psy przychodziły 
i lizały jego wrzody» (Łk 16,21). Różnica jest 
oczywista: bogaty ubierał się w purpurę, a 
biednego odziewały wrzody.  
 
Spotyka ich jeden los: obaj umierają. Od razu 
widać różnicę: jeden udaje się na łono 
Abrahama, drugiego tylko pogrzebano. 
Gdybyśmy nigdy nie usłyszeli tej historii i 
zastosowalibyśmy wartości współczesne, 
moglibyśmy przypuszczać, że nagrodę wygrał 
bogaty, a opuszczony biedak został tylko 
pochowany. Według tej logiki to jasne.  
 
Nauki udziela nam ojciec wiary Abraham 
wyjaśniając puentę: «Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz 
przeciwnie, niedolę» (Łk 16,25). Boża 
sprawiedliwość odwraca sytuację. Bóg nie 
pozwala, by biedny zawsze cierpiał głód i 
ubóstwo.  
 
Ta opowieść poruszyła miliony serc bogaczy na 
przestrzeni dziejów i wielu doprowadziła do 
nawrócenia. Lecz jakiego przesłania potrzeba 
teraz w naszym rozwiniętym, super 
skomunikowanym globalnym świecie? Wtedy 
wszyscy, którzy słuchali Jezusa pragnęli po 
śmierci spocząć na łonie Abrahama, a teraz – ilu 
ludziom w naszym otoczeniu wystarcza po 
prostu pogrzeb, bez otrzymania pocieszenia u 
Ojca niebieskiego?  
 
Prawdziwym bogactwem jest móc oglądać Boga, 
i potrzeba tego, o czym mówił Święty Augustyn:  
«Idź przez człowieka, a dojdziesz do Boga». Niech Łazarze naszej 
codzienności pomogą nam znaleźć drogę do Boga.  
 
Pokój i Dobro  
 
Bracia franciszkanie  
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   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA    
                    Łk. 16:19-31 

Jezus powiedział do faryzeuszów: 
 

«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w 
purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował 
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak 
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 
nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także 
psy przychodziły i lizały jego wrzody. 
 

Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzeba-
ny. 
 

Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, uj-
rzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I 
zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i 
przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył 
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cier-
pię w tym płomieniu”. 
 

Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za 
życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny 
sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a 
ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami 
zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd 
nie przedostają się do nas”. 
 

Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 
domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: 
niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 
miejsce męki”. 
 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Pro-
roków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abra-
hamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z 
umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Od-
powiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 
uwierzą”».  

Refleksja na niedzielę 



Ogłoszenia 
Czytanie z Księgi Proroka Amosa                                          
                   Am. 6, 1. 4-7 

Tak mówi Pan wszechmogący: 
 

«Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na 
górze Samarii. Leżą na łożach z kości słonio-
wej i wylegują się na dywanach; jedzą oni 
jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. 
Improwizują na strunach harfy i jak Dawid 
wynajdują instrumenty muzyczne. Piją 
czaszami wino i najlepszym olejkiem się na-
maszczają, a nic się nie martwią upadkiem 
domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę 
na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe 
grono hulaków».  

Czytanie z pierwszego listu świętego 
pawła apostoła do tymoteusza                           
              1 Tm 6, 11-16 

Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedli-
wością, pobożnością, wiarą, miłością, 
wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych 
zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne: 
do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś 
dobre wyznanie wobec wielu świadków. 
 

Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 
wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który 
złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata – 
ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez 
zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym 
czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król 
królujących i Pan panujących, jedyny mający 
nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość 
niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział 
ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc 
wiekuista! Amen.  

 

 

1. W poniedziałek 26 września zapraszamy na Mszę św. o 
godz. 7 wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.  

2. 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.  

3. W sobotę, 1 października przypada I Sobota Miesiąca. 
Zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo pierwszej 
soboty.  

4. W niedzielę, 2 października, z racji dnia św. Franciszka, 
odbędzie się poświęcenie zwierząt domowych. 
Poświęcenie będzie miało miejsce o godz. 3:00 po 
południu na placu za kościołem. Zapraszamy.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

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

9. 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.  

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

 Słowa  Św. Jana Pawła II 

Brońmy się przed pozorami miłości, 
nie miłujmy słowem i 
językiem, ale czynem i 
prawdą 

[Homilia w Rzymie, 1979 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 

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.  

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 17/18  września, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $              14,057.67   

 Donacje  $                  1,195.00                                                               
                                 $              15,252.67                                                 
Give Central Online Giving                                                    
 Niedziela $              8,855.00                                     
 Donacje $                   75.00                                                      
   $              8,930.00      
 Razem                  $             24,182.67  

Budżet $23,500      Nadmiar      (628.67) 

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



