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21 N21 NIEDZIELAIEDZIELA  ZZWYKŁAWYKŁA  

 

„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;   

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane   

w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,   

będzie rozwiązane w niebie.”będzie rozwiązane w niebie.”  



RREFLEKSJAEFLEKSJA   
KKLUCZOWALUCZOWA  SPRAWASPRAWA  

Klucz otwiera nie tylko drzwi do poznania  

tajemnicy jakiegoś wnętrza, ale też sprawia, że 

my sami stajemy się otwarci na nowe  

doświadczenie. W dzieciństwie uczestniczyłem  

w olimpiadzie historycznej dotyczącej życia  

Tadeusza Kościuszki. Nasza grupa zdobyła 

pierwsze miejsce. Były nagroda, oklaski, podziw 

i dziecięca radość. Okazałem się czempionem  

w oczach wielu dzieci i nauczycieli. Moje  

poznanie historii sprawiło, że sam stałem się  

zauważony jako zwycięzca. Im bardziej  

angażujemy się w poznanie głębokości bogactw, 

mądrości i wiedzy o Bogu, tym bardziej sami  

stajemy się zauważeni w Jego oczach i stajemy 

się uczestnikami Jego chwały. Kto miał klucz  

poznania Jezusa Chrystusa? Piotr, który odezwał 

się jako ostatni z odpowiadających. Tylko Piotr 

otrzymał władzę kluczy, bo tylko On otworzył 

usta kluczem prawdy trafnego poznania. 

Skupmy się na samej wartości poznania  

tajemnicy Chrystusa. Im bardziej interesujemy 

się Nim, tym większą On zwraca uwagę na nas. Kiedy staramy się być choćby blisko Niego, On  

niepostrzeżenie okazuje się najbliższy! Wielu cytowało opinie ludzkie, ale tylko Piotr powiedział 

prawdę. Prawda jest za ostatnią kurtyną błędu. 

Bóg buduje Kościół na osobach, które są w Niego zapatrzone jak złodziej przez dziurkę od klucza.  

To kluczowe osoby. „Nie pojmujemy zgoła dzieł Boga, jeśli nie przyjmiemy zasady, że chciał jednych 

zaślepić, a oświecić drugich. Dzięki zaślepionym herezjom Kościół otworzył oczy na dogmaty” (Blaise 

Pascal). Inni ludzie widzieli w Jezusie jedynie proroka albo wybitnego człowieka, ale Piotr zobaczył 

więcej. Objawił mu to Ojciec. Ale nie byłby w stanie dostrzec rewelacyjnej łaski, gdyby nie jego  

osobiste zapatrzenie w Jezusa. Gdyby nie fascynacja i pewien rodzaj zauroczenia, które nie było  

toksycznym uzależnieniem, tylko kontemplacją, z czego zapewne nie do końca zdawał sobie sprawę. 

Kontemplatyk nie wie, że jest kontemplatykiem. Nie podziwia swojej kontemplacji, lecz cały jest 

skoncentrowany na Bogu. Pochłonięty przyglądaniem się Bogu, zostaje uwolniony od  

egocentrycznego analizowania siebie samego. Kontemplacja jest najzdrowszą postawą dla ludzkiego 

ducha – uwalnia od przejmowania się sobą. I to właśnie kontemplacja staje się najtrafniejszym  

wglądem w serce Boga, obfitującym później w owoce dogmatyczne. 

Św. Tomasz z Akwinu napisał Sumę teologiczną, dedykując ją początkującym, gdyż był najszczerzej 

przekonany o skromności swego dzieła. Myślał, że napisał elementarz, a był to jeden z kamieni  

węgielnych teologii Kościoła. Czy pisząc swoje zeszyty, Teresa z Lisieux miała zamiar zdobyć nagrodę 

literacką? Zdobywamy śmiałość wiary dzięki książkom, które zostały napisane przez skromnych ludzi 

pełnych mrocznych wątpliwości. 

  

Słowa Ewangelii wg Słowa Ewangelii wg   

Św. Mateusza Mt 16, 13Św. Mateusza Mt 16, 13--2020  

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał 

swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna  

Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza 

albo za jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn 

Boga żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś,  

Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego 

ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.  

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, 

i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne 

go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa  

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie 

związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie 

rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie  

mówili, że On jest Mesjaszem. 

  AAUGUSTYNUGUSTYN  PPELANOWSKIELANOWSKI  OSPPEOSPPE  



OOGŁOSZENIAGŁOSZENIA   

MMYŚLIYŚLI   DDNIANIA   

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia scenę  

założenia Kościoła i mianowania św. Piotra  

papieżem, który pośredniczy między ziemią  

a niebem. 

Jak pisze o. Timothy Radcliffe, gdy podczas  

rewolucji przemysłowej irlandzcy katolicy  

przybywali do miast, zaczynali od budowy  

kościoła. 

Był to znak, że nie są jedynie proletariatem,  

ale obywatelami królestwa Bożego; ich domy były 

w slumsach, ale ich dom wieczny - w niebie. 

KKOLEKTAOLEKTA  08.16.202008.16.2020  

Tygodniowy Budżet         $  28,000.00  

    Niedzielna Kolekta:         $   17,735.00 

         Inne          $       882.00 

Razem          $    18,617.00  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  KKSIĘGISIĘGI  PROROKAPROROKA  

IIZAJASZAZAJASZA  IIZZ  22, 1922, 19--2323 

Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:  

«Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię  

z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, 

Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją  

tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę 

oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla  

mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. 

Położę klucz domu Dawidowego na jego  

ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy 

on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek 

na miejscu pewnym; i stanie się on tronem  

chwały dla domu swego ojca».  

CCZYTANIEZYTANIE  ZZ  LLISTUISTU  ŚŚWW. P. PAWŁAAWŁA  

AAPOSTOŁAPOSTOŁA  DODO  RRZYMIANZYMIAN    

RRZZ  11, 3311, 33--3636 

O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! 

Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do  

wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl 

Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto  

Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać 

odpłatę? 

Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest 

wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen. 

 W poniedziałek 24-go sierpnia zapraszamy na 

Mszę Świętą o 7 wieczorem i nabożeństwo  

eucharystyczne. 

 W dalszym ciągu trzeba się rejestrować na 

msze święte weekendowe przez link podany 

na stronie internetowej parafii albo dzwoniąc 

do biura.   

 Spowiadamy w biurze parafialnym we wtorki, 

środy i czwartki od 6:30  do 7:30 wieczorem. 

Przy spowiedzi proszę zakładać maskę. 

 Od tego tygodnia zaczną się msze św. szkolne 

z udziałem uczniów naszej dziennej szkoły  

katolickiej. Czyli od piątku 28 sierpnia nie  

będzie mszy św. o 8:30 rano, ale będzie  

o 9:15AM. 

 W przyszłą sobotę rano będą msze  

św. pierwszokomunijne po angielsku  

o 8:00 AM, 10:00 AM, 12:00 PM i 2:00 PM.  

Z tego względu regularnej mszy św. o 8:30 

rano nie będzie.  

 Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej 

w języku polskim z O. Danielem Zdebikiem  

w terminie 6-14 luty 2021. Cena pielgrzymki  

$ 2295 od osoby. Szczegółowe informacje  

w biuletynie i na stronie parafialnej. 

 Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół,  

składane na miejscu, pocztą lub drogą  

elektroniczną. 

https://www.givecentral.org/location/260/allevents


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 
 

Biuro Parafialne Czynne: 
 

Poniedziałek - Piątek:        9:00 am - 5:00 pm 

Sobota:         11:00 am - 1:00 pm 

Niedziela:                        1:00 pm - 3:00 pm 
 

Przewodnicząca Komitetu Wspólnoty Polskiej: 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373 
 

Rozkład Mszy Św. Polskich 
 

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. Angielskich 
 

Sobota:                             4:30 pm 

Niedziela:                            7:00 am 

                                            9:00 am 

                                                         11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek:                            7:00 am 

                                            8:30 am 

Piątek:                             7:00 am 

                                             9:15 am 
 

Spowiedź Św. 
 

Sobota:                 9:00 am - 10:30 am 

                     6:00 pm - 6:30 pm 

Niedziela:              12:30 pm - 1:00 pm 

I Piątek  Miesiąca:              6:30pm - 7:30 pm 
 

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT  

TELEFONICZNY. 
 

Adoracja Całodobowa  
    Środa 9:00 am do Czwartku 6:45 am 

IINTENCJENTENCJE  PPAPIESKIEAPIESKIE    

NANA  SSIERPIEŃIERPIEŃ  

IINTENCJANTENCJA  POWSZECHNAPOWSZECHNA:  :    

ŚŚWIATWIAT  MORZAMORZA..  

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na 

morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny. 

DDRODZYRODZY  PPARAFIANIEARAFIANIE,,  

Kilka tygodni temu nasza sekretarka parafialna Pani Linda  

Settles zdecydowała się przejść na emeryturę, aby spędzać więcej 

czasu z jej ukochanymi wnukami i rodziną. Pani Settles  

pracowała w Diecezji Rockford przez 31 lat. Z czego przez  

ostatnich 12 lat z poświęceniem służyła naszej rodzinie  

parafialnej jako sekretarka. Z jednej strony ze smutkiem  

stanąłem wobec jej decyzji, ponieważ tracimy bardzo dobrego 

pracownika zespołu parafialnego. Jej profesjonalizmu,  

poświęcenia, miłości oraz cierpliwości do nas wszystkich będzie 

nam bardzo brakowało. W pełni jednak rozumiem jej decyzję, 

ponieważ ciężko pracowała przez wiele lat, a teraz zasługuje na 

ten czas, aby być bliżej swoich bliskich. Pragnę również wyrazić 

osobistą wdzięczność Lindzie za jej pomoc podczas mojego 

przejścia z Rockford do Saint Margaret Mary. Linda pomogła mi 

płynnie zaaklimatyzować się w tej nowej i większej parafii.  

Bracia i ja zawsze będziemy wdzięczni za jej lojalność wobec 

„chłopców”, jak lubiła nas nazywać. Będzie nam brakowało jej 

poczucia humoru i serdecznego śmiechu, który zawsze sprawiał, 

że czuliśmy się mile widziani. Wszyscy życzymy Lindzie  

szczęśliwego przejścia na emeryturę i błogosławieństwa Bożego 

w tym nowym rozdziale jej życia! 

O. Piotr Sarnicki OFMConv. 

BBÓGÓG  ZZAPŁAĆAPŁAĆ  LLINDAINDA  !! 

https://www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Malgorzaty-Marii-531296897380260/?epa=SEARCH_BOX
https://stmargaretmary111.flocknote.com/everyone
https://www.signupgenius.com/go/904054ea4aa23abf58-weekend1



