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  Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka,            

co mogłoby uczynić go nieczystym;                       
lecz co wychodzi z człowieka,                                        
to czyni człowieka nieczystym. 

                          Mk 7, 15 



Od o. Witolda  
 
 
 
 
 
„Ten lud czci Mnie wargami...” 

 

 Czytając dzisiejszą Ewangelię było by bardzo łatwo 
skrytykować Faryzeuszy i uczonych w Piśmie. O proszę, 
Obłudnicy! Czepiali się Jezusa i Apostołów o jakieś rytuały a sami 
nie byli lepsi! Przecież tyle razy Jezus im wytknął i pokazał jak 
zakłamani byli.  

 Moglibyśmy pójść tą drogą i skrytykować ich bo to 
przecież takie proste. Potępić w czambuł, pokazać palcem, 
wyśmiać albo się po prostu obruszyć. Oczywiście, ta dzisiejsza 
Ewangelia mówi o zaślepieniu Faryzeuszów i uczonych w Piśmie. 
Rzeczywiście czepiali się drobiazgów, rzeczywiście skupili się na 
nieistotnych rzeczach a potem nie widzieli tego najważniejszego, 
co mieli przed oczami. Nie zauważyli Mesjasza. Zgorszyli się nad 
Mesjaszem. Zmarnowali okazję do nawrócenia, itp, itd. 

 Społeczeństwo Żydowskie było przesiąknięte 
religijnością. Wszystko w ich życiu podlegało religijnemu 
punktowi widzenia. Każda sfera życia była regulowana przepisami 
religijnymi dlatego, że Żydzi, zresztą słusznie, uważali, że nie ma 
czegoś takiego jak życie religijne i życie świeckie. Jest jedno życie 
i to życie pochodzi od Boga, jest Jego darem a jednocześnie 
zadaniem dla człowieka. Dlatego też każda sfera życia powinna 
być przeżywana w odniesieniu do Boga. Czy to jest liturgia w 
świątyni, czy to jest życie w gronie rodzinnym, praca, odpoczynek, 
modlitwa, handel, itp. Wszystko. W tym mieli rację. Nie można 
życia dzielić na części, bo to właśnie rodzi hipokryzję. Dzielimy 
często nasze życie na to zawodowe, potem to prywatne, a także to 
religijne. Czasami to prywatne dzieli się jeszcze na to oficjalne z 
rodziną, i to ukryte, zupełnie osobiste, o którym nikt nie wie, i może lepiej, aby nie wiedział. Tylko czy to jest w porządku? Pytam 
ponieważ często doświadczamy sytuacji, że każdy z nas odgrywa wiele różnych ról a potem nie wiemy kiedy tak naprawdę jesteśmy 
sobą. Czy to prawdziwy (prawdziwa) ja kiedy jestem w domu z rodziną, żoną, mężem i dziećmi? Albo może ja to ta osoba w pracy, 
albo ta z kolegami czy koleżankami, albo moje prawdziwe ja pojawia się dopiero kiedy nikt tak naprawdę nie wie, że to ja. Ileż ludzi 
zmienia zupełnie swoje oblicze i zachowanie kiedy tylko gdzieś wyjadą i są w środowisku gdzie ich nikt nie zna. 

 A więc Żydzi mieli rację podporządkowując każdą sferę życia swojej religii, no bo skoro Bóg jest Bogiem, to musi Nim 
być zawsze i wszędzie. Jego wartości powinny być dla nas ważne zawsze i wszędzie. Problem polegał na tym, że w końcu się 
zagubili w tym podporządkowywaniu życia swojej religijności i stało się, że wszystko, czego doświadczali już nie było 
podporządkowane tak naprawdę Bogu, ale ich własnym wymyślonym przepisom, o których oni myśleli, że są Boże. Czyż my nie 
robimy podobnie? Czasami zjedzenie mięsa w piątek bardziej męczy nasze sumienie niż to, że ukradliśmy w pracy lub sklepie. 
Czasami ważniejsze się nam wydaje poświęcenie koszyczka z pokarmami na Wielką Sobotę niż spowiedź wielkanocna czy nawet 
uczestnictwo w Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną. Jesteśmy bardzo podobni do faryzeuszy, bo wszyscy bardzo dobrze pamiętamy 
o tradycjach i zwyczajach i czynimy je najważniejszymi a bardzo łatwo zapominamy o Bogu, którego mamy czcić przede 
wszystkim dobrymi uczynkami i prawym sercem. Robimy tak, bo po prostu łatwiej jest zachować te tradycje niż się autentycznie 
nawrócić. 

 Jezus wytknął to Faryzeuszom cytując proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode 
Mnie.”  

 No więc jak daleko jesteśmy od Pana? Czy nie czcimy Go na 
próżno zaspokajając tylko swoje dobre samopoczucie, że spełniliśmy 
zwyczaj, ale nasze serce pozostało ciągle nieczułe na miłość Bożą? 
Wszyscy się powinniśmy zastanowić. 

 

Pokój i Dobro, 

o. Witold Adamczyk OFMConv. 

 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. MARKA                                           
          7, 1-8a. 14-15. 21-23 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, 

którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego 

uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi 

rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się 

tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, 

rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się 

nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które 

przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, 

dzbanków, naczyń miedzianych. 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego 

Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz 

jedzą nieczystymi rękami?» 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, 

obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, 

lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na 

próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście 

przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: 
«Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z 

zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; 
lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka 

nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, 
chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, 

obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni 
człowieka nieczystym». 



    Czytanie  z księgi powtórzonego prawa
                                          4, 1-2. 6-8 

 Mojżesz powiedział do ludu: 

«A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was 

wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam 

daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja 

wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy 

Pana, Boga waszego, które na was nakładam. 

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i 
umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych 

prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud 
mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak 
bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż 

wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to 
Prawo, które ja wam dziś daję?» 

Czytanie z listu św. Jakuba Apostoła 
                                          1, 17-18. 21b-22. 27 

Bracia moi umiłowani: 

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały 
zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany 
ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo 
prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. 

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, 
które ma moc zbawić dusze wasze. 

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko 
słuchaczami oszukującymi samych siebie. 

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: 
opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach                      
i zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata. 

       Og ł osz e nia  

 

• W poniedziałek, 30 sierpnia zapraszamy na wieczorną 
Mszę Św. o 7:00 pm i nabożeństwo eucharystyczne. 

• Przypominamy, że w roku szkolnym w piątki Msze Św. 
dotychczas o  8:30 am są znowu odprawiane o 9:15 am i 
jest to Msza szkolna. 

• W tym tygodniu będzie pierwszy piątek miesiąca. Okazja 
do spowiedzi w piątek będzie od 6:30 do 7:30 wieczorem. 
O 7:30 zapraszamy na Mszę Św. 

• W sobotę obchodzimy pierwszą sobotę miesiąca - 
zapraszamy na nabożeństwo maryjne po wieczornej Mszy 
Św. o 6:30. 

• Przyszły weekend będzie Labor Day weekend dlatego w 
poniedziałek, 6 września zapraszamy na Mszę Św. o 9 rano 
w języku angielskim. Mszy Św. po polsku o 7 wieczorem 
in nabożeństwa nie będzie. 

• Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpocznie 
się 18 września w naszej parafii. Kandydatów prosimy o 
zarejestrowanie się na stronie internetowej Youth Ministry 
smmym.org/confirmation. 

• Nasza Katolicka Szkoła we współpracy z Polską Szkołą 
oraz Polską Wspólnotą w naszej parafii i Rycerzami 
Kolumba organizuje October Fest, na który są wszyscy 
serdecznie zaproszeni. October Fest odbędzie w weekend 
w dniach 18-19 września przy budynku naszej szkoły (od 
strony boiska). W programie zabawy dla dzieci, 
interesująca muzyka, dobre jedzenie i picie, polskie 
słodkości. Impreza ma wesprzeć finansowo naszą szkołę a 
szczególnie wydatki na naprawę uszkodzonego tej zimy 
dachu. Z tego budynku korzystają zarówno Szkoła 
Katolicka jak i Polska Szkoła oraz uczestniczący w 
programie religii, dlatego zachęcamy wszystkich do 
udziału  i wsparcia finansowego.  

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 
miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka 

na wrzesień                                                 

Intencja powszechna:                  
Ekologicznie zrównoważony styl życia  

Módlmy się, abyśmy wszyscy 
dokonywali odważnych wyborów na 
rzecz stylu życia powściągliwego i 
ekologicznie zrównoważonego, ciesząc 
się z ludzi młodych, którzy się w to 
zdecydowanie angażują.  

 

Adoracja najświetszego                         

sakramentu 

Poniedziałek:         8:00 pm  - 9:00 PM                                                                   
Środa:                         9:30 am - 8:00 pm                                                     
Pierwszy piątek:  10:30 am  - 6:00 pm 

        Słowa Św. Jana Pawła II   

 „Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć 

bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie 
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 

godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie 
może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Prawo do życia nie 
jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale 
jest prawem człowieka. Jest prawem najbardziej podstawowym”.  

     Koszalin 1979 r.  

http://smmym.org/confirmation


Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website                   www.saintmargaretmary.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. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@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 

Diocesan Appeal 

2021                   

Przynoś Owoc Obfity 

Kwota do uzbierania    $ 114,544  
 
Zobowiązania              $   86,437   75% 

Kwota zebrana            $   64,242   56%  

Brakująca kwota         $    50,302   44% 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  21 - 22 sierpnia, 2021                                                                                           

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $           10,440.50  

 Donacje  $                 345.00                                                            

   $           10,785.50                       
Give Central Online Giving                                                      

 Niedziela $ 8,815.00             

 Donacje $                    60.00                                                      

   $               8,875.00     
Razem  $              19,660.50                                   

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca: (7,339.50 )  

Polska Szkoła Św. Małgorzaty Marii istniejąca przy naszej parafii 
informuje, że trwają zapisy do szkolny 2021/22.                                    

Więcej informacji jest na stronie internetowej szkoły                                                          
  www.nasza-szkola.com                                              

Dyrektor szkoły – Tadeusz Młynek:                     
mtlynek@stmmschool.com  Tel: (224) 436 – 0321,                                                                                                 
Z-ca dyrektora – Agnieszka Kostrzewa: 
akostrzewa@stmmschool.org  Tel: (224) 600 – 0406,                                                                
Sekretariat – Anna Przybylski:                       
aprzybylski@stmmschool.com  Tel: (224) 436 – 0320      

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org


     Zdjęcia ze spotkania Grupy Młodzieżowej 

   Następne spotkanie 18 września! 

- Zapraszamy uczniów klas 7, 8 i licealnych! 

 

Zachęcamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe 

do zaangażowania się w parafii. 

Dzieci od klasy 2 –6 lubiące śpiewać zapraszamy do 

chórku dziecięcego.  Próby są w raz w miesiącu i 

śpiewamy w pierwszą niedzielę każdego miesiąca.  

Pierwsza próba odbędzię się w niedzielę, 12 września  o 

godz 11:00 rano w budynku Youth Ministry w sali nr 3. 

Zapraszamy chłopców i dziewczynki od klasy 4 i starsi 

do służby jako Ministranci. Spotkania odbywają sie raz 

w miesiącu.   

Młodzież klas 7, 8 i licealnych zapraszamy do Grupy 

Młodzieżowej Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie się 18 

września w budynku Youth Ministry, sala #3.  

Zapraszamy dorosłych, którzy chcieliby dołączyć do 

chóru parafialnego.     

Kontakt: Anna Przybylski                                        

Email: aniaprzybylski@saintmargaretmary.org                          

Tel. 847-658-7625   

 

Zapraszamy dorosłych do Grupy Lektorów  oraz 

Ministrów Eucharystii                                                           

Kontakt:  Iwona Hess                                                        

Email: iwonkah@yahoo.com 








